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OLAINES NOVADA ČEMPIONĀTS PELDĒŠANĀ 
 
 
Sacensību mērķis ir popularizēt sportu Olaines novada iedzīvotāju vidū. Popularizēt peldēšanu, kā 
brīvi pieejamu sporta veidu dažāda vecuma Olaines novada iedzīvotājiem.  
 
1.  Sacensību norises vieta un laiks: 
Olainē, Stadiona ielā 2, Olaines pelbaseinā 25 m peldbaseins, 2019.gada 1.jūnijā. 
Iesildīšanās pl. 9:00, starts pl. 9:45. 
 
2.  Sacensību vadība: 
Sacensības rīko Olaines peldbaseina tiesnešu kolēģija. Sacensību galvenais tiesnesis Marika Broka - 
Švarca. 
 
3.  Dalībnieki un programma:  
Sacensībās piedalās ikviens peldētgribētājs ar iemaņām peldēšanā.  
 
Vecuma grupas: 
  2012. g.dz.un jaun. meitenes/zēni; 
  2010. – 2011.g.dz. meitenes/zēni; 
  2008. – 2009. g.dz. meitenes/zēni; 
  2005. – 2007. g.dz. meitenes/zēni; 
  2001. - 2004g.dz. jaunietes/ jaunieši; 

 2000. – 1979.g.dz. sievietes/ vīrieši; 
  1978. g.dz.un vec.ievietes/vīrieši. 
 
30.maijā mājas lapā www.olainessports.lv tiks publicēta aptuvena sacensību programma pa laikiem. 
 
4. Distance:  
50m brīvais stils. 
 
5. Apbalvošana: 
1.-3. vietas ieguvējus katrā vecuma grupā apbalvo ar diplomu un medaļu. 
 
6. Pieteikšanās: 
Obligāti iepriekšējie pieteikumi līdz  30.maijam jāsūta uz e-pastu sports@olaine.lv, norādot 
dalībnieka vārdu, uzvārdu un dzimšanas gadu. 
Sīkāka informācija – 26658689/sports@olaine.lv 
 
Dalībnieki paši atbild par savu veselības stāvokli, to apliecinot ar parakstu pieteikuma protokolā. 
Dalībniekiem līdz 18 gadu vecumam ir nepieciešama parakstīta vecāku atļauja (skat. pielikums nr.1). 
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Informējam: 
Pasākuma laikā notiks Personas datu apstrāde ( fotografēšana un filmēšana), saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. 
gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā. 
Pārzinis: Olaines Sporta centrs, Stadiona iela 2, Olaine. 
Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datu.specialists@olaine.lv 
Datu apstrādes mērķis: informācijas atklātības nodrošināšanai. 
Iegūtie materiāli var tikt publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā "Olaines domes vēstis"  un interneta portālā - www.olaine.lv, 
www.olainessports.lv, sociālajā tīklā Facebook pašvaldības un Olaines Sporta centra kontā, kā arī Olaines Sporta  centra Instagram 
kontā. 

 
 
Sagatavoja: 
Olaines novada sporta organizatore  
M. Broka - Švarca 
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