APSTIPRINĀTS
Daugavpils pilsētas pašvaldības
iestādes „Sporta pārvalde” vadītājs
_____________________ J.Stivriņš

APSTIPRINĀTS
Latgales ūdens sporta veidu
centrs “Dinaburg”
________________ V.Haruns

Daugavpils 3 Starptautiskais „Dragon Boat” festivāls
NOLIKUMS

1. Vieta un laiks
1.1. Sacensības notiks 2021. gada 7. augustā no plkst. 12:00 līdz 18:00.
1.2. Daugavpils Stropu ezerā, glābšanas stacijā, Stropu ielā 40.
2. Organizatori
2.1. Sacensības organizē un vada Latgales ūdens sporta veidu centrs “Dinaburg” sadarbībā
ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi „Sporta pārvalde” un Latvijas kanoe
federācijas atbalstu.
3. Mērķis un uzdevumi
3.1. Attīstīt un popularizēt airēšanu Pūķa laivās Daugavpilī un Latvijā.
3.2. Rosināt patstāvīgu interesi sportā, veidot izpratni par veselīgu dzīvesveidu.
3.3. Dot iespēju apgūt airēšanas iemaņas neatkarīgi no vecuma, dzimuma un fiziskās
sagatavotības.
3.4. Piesaistīt ārvalstu tūristu uzmanību Daugavpilij kā pilsētai ar draudzīgu vidi sportam
un aktīvai atpūtai.
4. Dalībnieki
4.1. Sacensībās piedalās Latvijas, kā arī ārzemju sportisti.
4.2. Komandas sacenšas piecās grupās4.2.1. Vīrieši; - D20
4.2.2. Sievietes; - D20
4.2.3. Jauktās grupas Mix- Sport (pieredze airēšanā vairāk nekā 1 gads)
4.2.4. Jauktās grupas Mix-Amatieri (pieredze airēšanā līdz 1. gadam).
4.2.5. Jauktās grupas Mix- Bērni – 2007.g.dz. un jāunāki.
4.2.6. Bērni – 2007.g.dz. un jāunāki.
4.3. Vīriešu komanda sastāv no 20 airētājiem un 1 bundzinieka. (Iespējama 2-4 sieviešu
dalība.)
4.4. Sieviešu komandas sastāv no 20 airētājiem un 1 bundzinieka. Sieviešu sacīkšu klasē
ekipāžām jābūt visām sievietēm.
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4.5. Jaukta grupa (Mix) sastāv no 10 vīriešiem, 10 sievietēm un 1 bundzinieka.
4.6. Jaukta grupa (Mix - Bērni) komandā piedalās abu dzimumu pārstāvji jebkādā
kombinācijā. Komandas dalībnieku vecums - 2007.g.dz. un jaunāki zēni un meitenes.
4.7. Saskaņā ar fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu
brīvu apriti organizatori brīdina, ka pasākums tiks fotografēts un filmēts, visi personas
dati, kas saistīti ar reģistrāciju tiks izmantoti rezultātu noteikšanai.
4.8. Visi sacensību norisē iesaistītās un ar sacensību norises nodrošināšanu saistītās
personas (tai skaitā sportisti un sporta darbinieki) tiks akreditētas.
5. Distances un laivu klases
5.1. Vīrieši D-20 distance 200m.
5.2. Sievietes D-20 distance 200m.
5.3. Mix Sport D-20 distance 200m.
5.4. Mix Amatieri D-20 distance 200m.
5.5. Mix Bērni D-20 distance 200m.
6. Drošības noteikumi un veselības stāvoklis.
6.1. Pirms sacensībām dalībniekiem jānoklausās instruktāžu par drošības noteikumiem
atrodoties uz ūdens.
6.2. Sacensībās dalībniekiem jālieto glābšanas vestes.
6.3. Sacensību dalībnieki personīgi atbild par savu veselības stāvokli un tā atbilstību dalībai
sacensībās. Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām, ar savu parakstu
apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu vai sevis pārstāvētā nepilngadīgā
veselības stāvokļa atbilstību sacensību distances veikšanai, ka ievēros noteikumus un
sacensību nolikumu. Organizatori un visi pārējie, kuri ir iesaistīti sacensību
organizēšanā, neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai
paredzamiem fiziskiem un/vai materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas
var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā. Organizators nav atbildīgs par
iespējamām traumām un citiem nelaimes gadījumiem .
Apstiprinot savu dalību sacensībās ar parakstu pieteikuma anketā, dalībnieki atsakās no
jebkādu pretenziju izvirzīšanas pret organizatoriem vai citām pasākuma organizēšanā
iesaistītām personām iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās
gadījumā, kā arī nemēģina atgūt zaudējumus tiesas vai savādākā ceļā. Visiem
dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus
no personīgās atbildības.
6.4. Komandas kapteinis iepazīstina komandas locekļus ar sacensību noteikumiem pēc
kapteiņu sapulces pirms startiem.
2

6.5. Komandu pārstāvji, treneri, sportisti ievēro divu metru fizisku distanci un neveicina
drūzmēšanos sacensību sekretariātā, saņemot dalībnieku numurus, kontaktējoties ar
tiesnešiem un citu apkalpojošo personālu.
6.6. Sacensību starta/finiša zonā var atrasties skatītāji tikai ar Covid – 19 sertifikātu
(vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts).
6.7. Pēc finiša, sportisti un treneri attālināti sveic viens otru, izvairoties no fiziska kontakta
(apskāvieni, rokas spiedieni, utt.)
6.8. Visiem dalībniekiem ir jāievēro Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikums Nr.
360

“Epidemioloģiskās

drošības

pasākumi

Covid-19

infekcijas

izplatības

ierobežošanai” un sacensību organizēšana notiek saskaņā ar Biedrības “Latvijas Kanoe
federācija”

2021.gada

19.jūnijā

apstiprināto

drošības

protokolu,

“Kārtību

epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai biedrības “Latvijas Kanoe federācijas” un to juridisko biedru
organizētajās sacensībās smaiļošanā un kanoe airēšanā un airēšanas slalomā.”
7. Treniņi
7.1. Divas nedēļas pirms sacensībām katrai komandai būs iespēja piedalīties treniņā uz Pūķu
laivas kopā ar profesionālu treneri.
7.2. Apmācību laiks jāsaskaņo ar organizatoriem.
7.3. Visiem komandas dalībniekiem ir ieteicams piedalīties apmācību treniņā.
7.4. Treniņu laikā visi dalībnieki ievēro Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumus
Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai”
8. Dalības maksa
8.1. Dalības maksa par vienu sportistu katrā grupā, izņemot bērnu komandas - 3 EUR (no
20 cilv.komandas- 60 euro) Dalības maksu var samaksāt skaidra nauda vai pārskaitīt uz
biedrības “Latgales ūdens sporta veidu centrs “Dinaburg””, reģ. Nr. 40008283746,
norēķinu kontu: A/S “Swedbank” LV57HABA0551046225699, ar atzīmi ,,Par
piedalīšanos Pūķu laivas festivālā”.
9. Registrācija
9.1. Nepieciešama iepriekšēja reģistrācija (komandas nosaukums, dalības grupa, dalībnieku
saraksts, formas krāsa, kapteiņa vārds, uzvārds, kontaktinformācija).
9.2. Pieteikums jāiesūta pa e-pastu dinaburg.dragon@inbox.lv līdz 01. augustam. Izmaiņas
sacensību dienā - līdz plkst. 11.00.
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9.3. Katram sacensību dalībniekam būs jāreģistrējas dalības anketā (tā tiks uzskatīta par
akreditāciju). Nepilngadīgo sacensību dalībnieku anketas aizpilda un paraksta vecāki
vai likumīgais pārstāvis.
9.4. Kontaktinformācija - galvenais sekretārs Viktors Haruns tel. +37127021774.
10. Apbalvošana
10.1. 1.-3. vietu ieguvēji visās distancēs tiek apbalvoti ar medaļām.
10.2. 1.vietas ieguvējs katrā distancē tiek apbalvots ar kausu.
10.3. Apbalvošanas ceremonijā sacensību organizatori un sportisti attālināti sveic viens
otru, izvairoties no fiziska kontakta.
11. Strīdu izšķiršana
11.1. Komandas protests izvirza tikai komandas kapteinis, rakstveida formā un jānodod
galvenajam tiesniesīm ne vēlāk kā 20 minūtes pēc tam, kad komandas pārstāvis ir
informēts par lēmumu pret savu komandu, vai sportistu.
11.2. Protesta izšķiršanas maksa 40 EUR.
12. Izmaiņas sacensību nolikumā
12.1. Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā un ziņot
pirms sacensību sākuma.
12.2. Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.
13. Informācija
13.1. Aicinām būt sociāli atbildīgiem un ievērot divu metru distanci. Lūgums ikvienu
izvērtēt savu veselības stāvokli pirms došanas un sacensībām. Atgādinām, ka Covid19 ierobežojumi un drošībās sadzīves principi turpinās!
13.2. Par epidemioloģisko prasību ievērošanu atbildīga persona – Andrejs Tomsons
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