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 IEVADS 
 

 

Šī dokumenta mērķis ir nodrošināt noteikumu ievērošanu: 
 

a)    Kanoe Sprintā 
 

b)    Kanoe Sprinta sacensību organizēšanā 
 

 

VALODA 
 

 

Šaubu gadījumā, Britu angļu rakstiskā valoda ir vienīgā 
atdzītā valoda, kurā notiek komunikācija saistībā ar 
šiem sacensību noteikumiem un visu starptautisko kanoe 
airēšanas sacensību organizēšanu un to vadīšanu. 
 
Jebkurš vārds, kas var norādīt uz vīriešu dzimumu, 
ietver arī sieviešu dzimumu. 
 
 

AUTORTIESĪBAS 
 
Autortiesības pieder ICF (Inernational Canoe Federation) 
- Starptautiskai Kanoe Federācijai (SKF). 
 
Šie noteikumi var tikt kopēti. 
 
Orģinālā noteikmu versija ir pieejama un atrodama ICF 
mājas lapā: www.canoeicf.com. 

   

 

NOTEIKUMU STRUKTŪRA 
 
 

 

SKF Sporta vadības noteikumu 
 
 
 

[SV] 
•  Kopējie noteikumi, kas piemērojami visām disciplīnām  
• Tieši tāds pats formulējums ir katras noteikumu 

grāmatas pirmajā nodaļā  

 

SKF Vispārējie noteikumi 
 
 
 

[VN] 
•  Princips ir piemērojams visām disciplīnām  
•   Katrai disciplīnai pielāgoti noteikumi  

•  Princips lielā mērā ietekmē visas NF  

 

 

SKF Sporta Noteikumi 

 
 
 

[SN] •  Sacensības un spēles noteikumi 
•  Visi tehniskie aspekti, kas raksturīgi disciplīnām 

http://www.canoeicf.com/
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NOTEIKUMU LĒMUMU PROCESS 
 

 

SKF Sporta vadības noteikumi [SV] 
 

  
Kongress 

Direktoru 

 Padome 

Tehniskā 

  Komiteja 

Nacionālās 

 Federācijas 

 
PRIEKŠLIKUMS 

  

X 
 

X 
 

X 

PROJEKTĒŠANA 

FORMULĒJUMS 

 

  

X 
  

 

DISKUSIJAS 
 

X 
   

 

BALSO 
 

X 
   

 

SKF Vispārīgie noteikumi [VN]  

 
  

Kongress 
Direktoru 

 Padome 

Tehniskā 

  Komiteja 

Nacionālās 

 Federācijas 

 

PRIEKŠLIKUMS 

  
X 

 
X 

 
X 

PROJEKTĒŠANA 

FORMULĒJUMS 

 

  
X 

  

 

DISKUSIJAS 

 
X 

   

 

BALSO 
X X   

Vispārejā politika un Galīgais formulējums   

virziens pēc kongresa   

 

SKF Sporta noteikumi [SN] 

 
  

Kongress 
Direktoru 

 Padome 
Tehniskā 

  Komiteja 
Nacionālās 

 Federācijas 

 

 

PRIEKŠLIKUMS 

   
X 

 
X 

PROJEKTĒŠANA 

FORMULĒJUMS 
 

   
X 

 

 

DISKUSIJAS 

  
X 

  

 

BALSO 

  
X 
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SKF NOTEIKUMU PĀRSKATĪŠANAS PROCEDŪRA 
 
 

 

G
a
d
u
 p

ir
m

s 
 K

o
n
g
re

sa
  

 
 
 
 

 
No Maija līdz 
Novembrim 

 

 
 
 
 

Apspriešanās ar visām ieintresētajām 
personām (piemēram, sportistiem, 
treneriem, amatpersonām), par 
nepieciešamajām noteikumu izmaiņām. 

 

 
 

Decembris līdz  
1 Martam 

 

 
 

 Nacionālo Federāciju un SKF tehnisko 
komiteju ierosinātie noteikumi. 

 

 K
o
n
g
re

sa
 g

a
d
s 

 

 
 

Marts 

 
 

Visu SKF tehnisko komiteju 
priekšlikumu analīze. 

 
1. SKF Direktoru 
Padomes sapūlce  
Marta beigas / 

Aprilis 

Balsojums par sporta noteikumiem  

[SN] Sporta vadības/pārvaldes 

noteikumu novērtēšana 
 [SV] un pamatnoteikumi [VN]. 

 
Vismaz trīs (3) 

mēnešus 
pirms  

Kongresa 

 

Apstiprināto sporta noteikumu publicēšana 
[SN] - SKF Direktoru padome. 
Novērtēto sporta vadības/pārvaldības 
noteikumu [SV] un pamatnoteikumu [VN] 
publicēšana. 

 

SKF Kongress 
 

 

Balsojums par sporta vadības/parvaldīšanas 

noteikumiem [SV]. 

Novembris /  

Balsojums par galvenajām politiSkem un 

Decembris  

norādes par galvenajiem 
noteikumiem [VN]. 

 

 Direktora 
padomes sapūlce 

kongresa 

 
 
 
 

Balsojums par pamatnoteikumiem [VN]. 
 

Novembris / 

Decembris 

 

1. Janvāris 
 

Apstiprināto noteikumu izmaiņu 
publicēšana un piemērošana.      Pēc Kongresa 
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Termini 
 

 

 

Sports 

 

Sports ir kanoe, smaiļošana un visas airēšanas 
aktivitātes.  

 
Nationālā 

 
Nacionālās federācijas biedrs sastāv 
Starptautiskā kanoe federacijā. Federācija 

 
 
 

Disciplīnas 

 

 

Disciplīna ir sporta nozare, kas sastāv no vienas 
(1) vai no vairākām distancēm (piem. Kanoe 
Sprints, Kanoe Slaloms…). 

 

 
 
 
 

Sacensības 

 

 
 

Sacensības ilgst no pirmās distances sākuma 
līdz pēdējās distances beigām, izslēdzot 
atklāšanas un noslēgšanas ceremoniju. 

 
Sportists vai 

 
Sportists vīrietis vai sieviete kanoe polo attiecas 
uz spēlētāju. spēlētājs 

 
 

Dzimums 

 
 

Vīrietis vai Sieviete 

 
 
 
 
 

 
Laiva 

 
 

 Laiva ir peldlīdzeklis, ko izmanto kanoe 
nodarbībās (piem. kanoe, smailītē, SUP): 

 

•  Vienvietīga laiva : laiva kurā ir tikai viena 
(1) Vieta  sportistam  
(piem. vienvietīga smailīte ); 

 

•  Laivu ekipāţas : laiva ar vairāk nekā vienu 
(1) vietu sporistam (piem.. kanoe četrinieks). 

 
 

Vecuma grupas 

 
Piem.  juniori,  jaunāki par U 21 
21,  under 

 
U 23, 

 
un 
masteri Masteri atkarībā no katras 

disciplīnas. 

  

 
 

Kategorijas 

 
Kategorija nosaka laivu un dzimumu (piem. 
Vīrietis smailīte, Jauktais Kanoe). 

 
 
 

Klases 

 

 

 Klasi nosaka kategorija un vietu skaits laivā 
(piem. vīriešu smailītes divnieks; sieviešu kanoe 
četrinieks). 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Disciplīnas 

 

 
Brauciens ir notikums vienā (1) disciplīnā, kā 
rezultātā tiek piešķirtas medaļas. 
Disciplīnu nosaka klase un atkarībā no 
sacensībām un disciplīnas ar papildu izvēles 
informāciju: distance un / vai vecuma grupa 
(piemēram, junioru vīriešu smailītes divnieki 
500 m, jaunaki par 23, sieviešu smailītes 
vieninieki, vīriešu kanoe  divnieki klasika). 

 

 
 
 
 
 

Disciplīnas veidi 

 
 

• Individuālās disciplīnas:  Laiva, kas 
sastāv no viena (1) vai vairākiem 
sportistiem, kas sacenšas ar citām 
laivām. 

 

• Komandu disciplīnas: Divas (2) vai 
vairāk laivas, kas sacenšas kopā ar citām 
komandām. 

 

 
 

Disciplīnas fāze 

 
Sacensību posms (piem. priekšbrauciens, 
pusfināls, fināls). 

 

 

Brauciens vai 
sacensības vai 
mačs 

 

 

 Pamatvienības sacensību fāze  

(piem. 1
st

 priekšbrauiecns, pusfināls, fināls). 

 

 
Sacensību 
programma 

 
 

Sacensībās iekļauto pasākumu saraksts. 

 
 

 
Sacencību 
grafiks 

 
 

 
Pilns pasākuma pārskats un to daţādo posmu 
saraksts ar laiku, kurā tie notiek. 

 
Starptautiskā 
tehniskā 
amatpersona 

 

 
 

Pāraudzīt sacenscību norisi. 

 

 

Uzņēmēj-
organizācijas 
komiteja 

 

Uzņēmējorganizācijas komiteja var būt NF vai 
meitasuzņēmums vai trešās puses organizācijas, 
kas specializējas konkurences vadībā. 
 

  

 
 

Definīcijas 
nozīme 

 

 

•  var: neobligāti 

•  vajadzētu: rekomendācija 

•  vajag: obligāti 

 

 
ICF Canoe Sprint Competition Rules 2019 



ICF Canoe Sprint Competition Rules 2019 
 

 

SAĪSINĀJUMA SARAKSTS 
 

 

SKF 
 

Starptautiskā Kanoe Federacija    

(ICF – International Canoe Federation) 
 

 SOK 
 

Starptautiskā Olimpiskā Komiteja  

(IOC – International Olympic Committee) 
 

NOK 
 

Nacionālā Olimpiskā Komiteja  

(NOC – National Olympic Committee) 
 

OSOK 
Olimpisko Spēļu Organizācijas Komiteja  

(OCOG – Organising Committee of Olympic Games) 
 

NF 
 

Nacionālā Federācija 

 (NF– National Federation) 
 

KSK 
 

Kanoe Sprinta Komiteja 

 ( CSPC-Canoe Sprint Committee) 
 

SKF GM 
 

Starptautiskās kanoe federācijas galvenā mītne 
(ICF HQ- International Canoe Federation Headquarters) 

 

SV 
 

Sporta vadības/pārvaldīšans noteikumi  
(CR- Sport Governance Rules) 

 

VN 
 

Visparējie noteikumi 
(PR- Principle Rules) 

 

SN 
 

Sporta Noteikumi  

(SR-Sport Rules) 
 

OOK 
 
Organizātora organizācijas komiteja 
 (HOC- Host Organising Committee) 

 

STA 
 
Starptautiskā tehniskā amatpersona 
(ITO- International Technical Official) 

 

DNS 
 

Nestartēja 
(DNS- Did Not Start) 

 

DSQ 
 

Diskvalificēts no sacensībām 
(DSQ- Disqualified for the event) 

 

DNF 
 

Nefinišēja 
(DNF-Did Not Finish) 

 

DQB 
Diskvalifikācija uz visu sacensību laiku par nesportisku uzvedību 

(DQB- Disqualified  for  the  whole  competition  for 

Unsportsmanlike Behaviour) 
 

PL 
 

Pasaules Labākais Laiks 
(WB-World Best Times) 

 

PADA 
 

Pasaules Anti- Dopinga Aģentūra 
(WADA-World Anti-Doping Agency) 
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 1. NODAĻA – SPORTA VADĪBA 
 

STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS                 [SV] 
 

 

  Visas sacensības, kas izsludinātas kā starptautiskas, 
tās jārīko saskaņā ar SKF noteikumiem.  

 Sacensības, kuras rīko Nacionālā federācija vai 
ar to saistītās asociācijas, tiek uzskatītas par 
starptautiskām, ja tiek uzaicināti ārvalstu sportisti. 

 Kanoe sacensības reģionālajās, kontinentālajās 
un vairāku sporta veidu spēlēs jābūt rīkotām 
saskaņā ar SKF noteikumiem priekš Pasaules 
čempionātiem un to distancēm. 

   Olimpiskās distances būtu jāizmanto kā pamats 
sacensību programmai kontinentlālajās spēlēs.  

  Organizēšana un programma priekš kanoe vairāku 
sporta veidu spēlēs ir jāapstiprina SKF, bet kontinentalā 
līmeņa – attiecīgai kontinentālajai asociācijai. 

 

 
 
 
STARPTAUTISKĀS KOMITEJAS KALENDĀRS [SV] 

 

 

  Starptautiskās sacensības kalendārs katrā 
disciplīnā tiek organizēts četros (4) līmeņos: 

 

 Sacensību  

SACENSĪBAS 
    iedalījums 
 

1. LĪMENIS 
  

SKF Pasaules čempionāts 

 

2. LĪMENIS SKF  

SKF Pasaules kauss 
SACENSĪBAS 

 

3. LĪMENIS 
  

SKF Pasaules ranga sacensības 

 
 

4. LĪMENIS 

• Starptautiskās sacensības 

• 

• 

Masters vai atklātās sacensības 
Ielūgumu sacensības 

 
 

 Tikai nacionālās federācija, asociētais loceklis 
vai kontinentālā asociācija var pieteikties 
sacensībām, kas būtu iekļauts SKF kalendārā.  

  SKF statūtos ir aprakstīts kalendāra pieteikums 
starptautiskām sacensībām 1. un 2. līmenim. 
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  Kalendāra pieteikums priekš starptautiskām 
sacensībām 3.līmenim (ja tāds piemērojams) un 4.līmenis 
var būt, izmantojot iesniegšanai šādu procesu:  

1.2.4. a) Kalendāra programma ir izveidota tieši SKF 
datu bāzē; 

 

1.2.4. b) Kalendāra pieteikumu iesniegšanas termiņš 
priekš 3.līmeņa starptautiskām sacensībām ir 
1.septembris gadu pirms sacensībām.  
 
1.2.4. c) Kalendāra pieteikumu iesniegšanas termiņš 
4.līmeņa starptautiskām sacensībām ir trīs (3) 
mēneši pirms sacensībām. 

 Kalendāra publicēšana 
 

1.2.5. a) SKF 1. un 2. līmeņa sacensību kalendārs 
tiks publicēts līdz 1.janvārim gadu pirms 
sacensībām; 

 

1.2.5. b) SKF 3.līmeņa sacensību kalendārs tiks 
publicēts līdz 1.oktobrim gadu pirms sacensībām.  

 

1.2.5. c) Starptautisko sacensību kalendārs ( 
4.līmenis) tiek publicēts tūlīt pēc SKF 
apstiprināšanas.  

 

 

 

 

SPORTISTU ATBISLTĪBA SKF SACENSĪBĀM  

( no 1. līdz 3. Līmenim)                              [CR] 
 

 

  SKF sacensībās ir tiesības piedalīties tikai 
sportistiem, kas ir kluba vai asociāciju dalībnieki, un 
kuri ir saistīti ar savu Nacionālo Federāciju.  

 

  Sportistam, kurš ir izpildījis 1.3.1. un ir  arī 
vispirms saņēmis sportista (rakstisku) piekrišanu no 
Nacionālās Federacijas, ir atļauts individuāli piedalīties 
SKF sacensībās. 

 

  Katrai Nationālajai Federācijai ir obligāti 
jānodrošina, lai viņu sportisti būtu labā veselības un 
sagatavotības stāvoklī, kas ļautu viņiem sacensties 
līmenī, kas ir proporcionāli un atbilstoši konkrēto SKF 
sacensību līmenim.  

 

 Katrai Nationālai Federācijai ir obligāti 
jānodrošina, lai viņu sportisti, komandas amatpersonas, 
kā arī pati Nacionālā Federācija veiktu atbilstošu 
veselības, nelaimes gadījuma un personisko mantu 
apdrošināšanu.
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 VECUMA GRUPAS                                      [CR] 
 

 

  Pirmais gads, kad sportists var sacensties SKF vai 
starptautiskās sacensībās, ir gads viņa 15.dzimšanas 
dienā.  

  Pēdējais gads, kad sportists var sacensties 
junioru vecuma grupā, ir gads viņa 18.dzimšanas dienā.  

 

  Pēdējais gads, kad sportists var sacensties U21  
vecuma grupā, ir gads viņa 21.dzimšanas dienā. 

 

  Pēdējais gads, kad sportists var sacensties U23 
vecuma grupā, ir gads viņa 23.dzimšanas dienā.  

 

  Sportists var sacensties Master sacensībās tajā 
gadā, kad sasniedzis vecuma grupas zemāko reboţu. 
Master vecuma grupas nosaka katrā disciplīnā, kuras 
minimālais vecums ir 35 gadi.  

 

  Lai pieteiktu distancei noteiktā vecuma grupā, 
sportistam vai Nacionālajai Federācijai obligāti 
jāuzrāda dokumentāls  pierādījums, piem. pase, 
personas apliecinoša apliecība vai līdzīgs 
dokuments ar forogrāfiju, kas apliecina 
sportista vecumu. 

 
         SPORTISTA TAUTĪBAS MAIĽA   [SV] 

 

 

  Sportists, kurš pēdējos trīs (3) gados ir startējis 
starptautiskā līmenī, lai viņš mainītu sporta tautību, ir 
vajadzīga atļauja no SKF ar divu (2) iesaistīto Nacionālo 
Federāciju atļaujām. 

 

  Sportistam, lai varētu pretendēt uz sportiskās 
pilsonības maiņu, viņam/ viņai obligāti jabūt vismaz 
dzīvojušiem šajā valstī pēdējos divus (2) gadus vai arī 
jābūt jaunās valsts pilsonim.  

 

  Sportists, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu vai ir 
jaunāks var mainīt sporta tautību ar divu iesaistīto 
Nacionālo Federāciju apstiprinājumu. Viņam/ viņai nav 
jāizpilda divu (2) gadu dzīvesvietas noteikumu 
nosacījumi. 

 
  Sporta tautības maiņas iesniegums obligāti ir 

jāiesniedz jaunajai Nacionālajai Federacijai SKF ne vēlāk 
kā līdz 30.novembrim pirms iepriekšējā gada, kad sportists 
vēlas sacensties.  
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  Olimpiskajām un paralimpiskajām spēlēm 
pilsonības jautājumos tiek piemēroti papildus 
noteikumi.  

 

 Lai sportists iegūtu kanoe airēšanas vai 
paralimpiskās kvotas, viņam obligāti ir jābūt tās 
pārstāvētās Nacionālās Federācijas pilsonībai. 

 Sportists nevar parstavēt un sacensties par vairāk kā  
vienu (1) Nacionālo federāciju kanoe airēšanas sacensību 
kalendārajā gadā. 

 

 
PIETEIKŠANĀS PROCESS  [SV] 

 

 

  SKF sacensības (no 1.līmeņa līdz 3.līmenim) 
 

1.6.1. a) Vispārējie pieteikumi uz SKF sacensībām 
tiks pieņemti tikai no tām Nacionālajām 
Federācijām, kuras ir pašreizējās SKF dalībnieces; 

 

1.6.1. b) Pierakstā  jābūt: 
 

• Nationālās Federācijas nosaukumam, kurai pieder 
sportists (i); 

• Sportista (u) vārds un uzvārds; 

• Sportista (u) dzimšanas valsts; 

• Sportista (u) dzimums; 

• Sportista (u) dzimšanas datums; 

•   Sportista (u) SKF numurs ( ja tas zināms);  

• Distance, kuros sportists (i) vai komanda vēlas 
piedalīties; 

• Vārds (i), uzvārds un epasts komandas pārstāvja.  
 

1.6.1. c) Nominālie pieteikumi jāvēc SKF mājas  
lapas tiešsaistē - pieslēdzoties sistēmai; 

 

1.6.1. d) Kvīts par nominālo pierakstu būs pieejama 
caur SKF mājas lapas tiešsaistes ieejas sistēmu; 

 

1.6.1. e) Nominālo pieteikumu iesniegšanas termiņš 
ir 10 dienas pirms pirmās sacensības dienas vai 
paracanoe klasifikācijas; 

 

1.6.1 Ārkārtas apstākļos var iesniegt pieteikumu 
tehniskajam priekšsēdētājam par novēlotu nominālo 
pierakstu pieņemšanu no Nacionālajām federācijām. 
Tehniskā priekšsēdētāja ziņā ir pieņemt vai noraidīt 
novēlotu pieteikšanos. Par novēlotu pieteikšanos 
dalības maksā 20,-EUR vienam sportistam;
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1.6.1. g) Komandu laivās sportistu vārdiem obligāti jābūt 
tādā secībā, kādā viņi sacenšas, sēţot laivā. Pirmajam  
vārdam obligāti jābūt sportistam laivas priekšpusē. 

 

  Starptautiskās sacensības (4.Līmenis) 
 

1.6.2. a) Nominālie pieteikumi starptautiskām 
sacensībām (4.līmenim) tiek pieņemti no 
privātpersonas vai Nacionālās federācijas; 

 

1.6.2. b) Pieteikumiem obligāti jābūt rakstiskiem 
vai tiešsaistē saskaņā ar OOK noteikumiem.  

 

1.6.2. c) Pieteikumā jābūt: 
 

• Sportista tautībai; 

• Sportista vārds un uzvārds; 

• Sportista dzimums; 

• Sportista dzimšanas datums; 

• Distance kurā sportists (i) vai komanda vēlas 
piedalīties. 

 

1.6.2. d) OOK obligāti ir jāapstiprina rakstiski vai 
elektroniski katra pieteikuma saņemšanu  divu (2) 
dienu laikā.  

 

  SACENSĪBU DERĪGUMS           [SV] 
 

 

  Pasaules čempionāts (SKF sacensības 1. Līmenis) 
 

1.7.1. a) Olimpiskajās un paralimpiskajās distancēs 
derīgs Pasaules čempionāts notiek tikai tad, ja 
sacensībās startē vismaz sešas (6) Nacionālās 
federācijas no vismaz trim (3) kontinentiem. Ja 
sacensību laikā daţas Nacionālās Federācijas 
izstājas vai nepabeidz sacensības, čempionātu 
derīgums netiek ietekmēts; 

1.7.1. b) Neolimpiskajiem un ne paralimpiskajiem 
notikumiem derīgs Pasaules čempionāts notiek tikai 
tad, ja sacensībās VISPĀRĒJI startē vismaz sešas (6) 
Nacionālās Federācijas un vismaz trīs (3) 
kontinenti. Ja sacensību laikā daţas Nacionālās 
Federācijas izstājas vai nefinišē, čempionātu 
derīgums netiek ietekmēts.
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1)   Pasaules kauss (SKF  sacensības 2.līmenis)  
un SKF sacensības 3.līmenis: 

1.7.2. a) Pasaules kausa izcīņa ir derīga un notiek 
tikai tad, ja sacensībās startē vismaz piecas (5) NF 
no vismaz diviem (2) kontinentiem;  
1.7.2. b) Lai distance tiktu atzīta par derīgu, tajā ir 
jāstartē vismaz trīm (3) laivām vai trim (3) komandām 
no divām (2) daţādām Nacionālajām federācijām;  
1.7.2. c) Pasākuma derīgumam nav nepieciešams, 
lai finišētu visas trīs (3) laivas vai visas trīs (3) 
komandas.  

 Lai tās tiktu atzītas par starptautiskām 
sacensībām (4. līmenis), obligāti vismaz ielūgums ir 
jāizsludina priekš Nacionālajām Federācijām vai 
ārvalstu sportistiem.  

 
 

 
SKF PASAULES ČEMPIONĀTS (1. LĪMENIS)    [SV] 

 

 

  Pasaules čempionāti tiek organizēti tikai ar SKF 
Direktoru padomes atļauju un tikai ar norādītām 
distancēm sacensību programmā.  

 

  Izmaiņas Pasaules čempionātu organizācijā drīkst  
veikt tikai noteiktā procesā, kas dokumentēts līgumā 
starp SKF un OOK.  

 

  Par sacensību programmu lemj  SKF Direktoru 
padome. 

 

  Par secensību grafiku atbild SKF. SKF izskatīs 
izmaiņu vajadzības vai arī citus ārējos faktorus, kas 
varētu ietekmēt grafiku.  
 

 ţūrija 
 

1.8.5. a) Pasaules čempionāta laikā augstākā 
vara/lemttiesības ir ţūrijas kompetencē ; 

 

1.8.5. b) Ţūrijas sastāvā ir trīs (3) personas; 
 

1.8.5. c) SKF Directora padome ieceļ ţūrijas 
locekļus; 

 

1.8.5. d) Viens no šiem biedriem ir nosaukts par 
ţūrijas priekšēdētaju. 
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  Balvas 

 

1.8.6. a) Balvas tiek pasniegtas saskaņā ar SKF 
protokola vadlīniju; 

 

1.8.6. b)  Medaļas tiek piešķirtas šādi : 
 

• 1st place/ 1.vieta: zelta medaļa 

• 2nd place/ 2.vieta: sudraba medaļa 

• 3rd place/ 3.vieta: bronzas medaļa 
 

1.8.6. c) Komandu laivu sacensībās vai komandu 
sacensībās katrs sportists saņem atbilstošu medaļu; 

 

1.8.6. d) Lai saglabātu ceremonijas formalitāti, 
sportistiem, kuri saņem medaļas, jāvelk nacionālās 
komandas formas tērpi.  

 

  Starptautiskie kausi 
 

1.8.7. a) Starptautiskais kauss tiek piešķirts 
Nacionālai Federācijai Pasaules čempionātā par 
labāko kopējo sniegumu; 

 

1.8.7. b) Ranga saraksts tiek izveidots atbilstoši 
katras disciplīnas noteiktajai sistēmai.  

 

MASTERU PASAULES ČEMPIONĀTS (4.LĪMENIS) 
[SV] 

 

 

 Masteru Pasaules čempionātu var organizēt 
katrā disciplīnā. 

° 

   SKF Direktoru padome nosaka pasākumus, 
pamatojoties uz attiecīgās tehniskās komitejas 
ietekumiem. 

 

  Individuālās un Nacionālās Federācijas pielaišana 
tiks akceptēta. 
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  ANTIDOPINGS 
 

[SV] 
 

  Dopingas, kas noteikts Pasaules Antidopinga kodeksā 
un SKF antidopinga noteikumos, ir stingri aizliegts.  

  Anti-dopinga programma obligāti jāveic 
saskaņā ar SKF anti-dopinga kontroles 
noteikumiem, kas ir zem SKF medicīnas un anti-
dopinga komitejas uzraudzības. 

  Sportistiem, kuri piedalīsies jebkurās SKF 
sacensībās vai kontinentālajos čempionātos, obligāti 
pirms sacensībām ir jāiziet SKF antidopinga izglītības 
programma vai līdzvērtīga programma, vai arī viņiem  
var tik liegta dalība sacensībās. 

 

  APELĀCIJA SKF DIREKTORU PADOMĒ    [SV] 

 

  Iesaistītā NF var pārsūdzēt SKF Direktoru 
padomes lēmumus, ja pēc sacensību beigām kļūst zināmi 
jauni fakti, kas būtiski ietekmētu sacensību laikā 
pieņemto lēmumu.  

  Fakta apstākļus sacensību laikā nevar apstrīdēt, 
to var darīt tikai apelācijas kārtībā.  

  Apelācija SKF Direktoru padomē obligāti ir 
jāiesniedz 30 dienu laikā pēc sacensību beigām, 
samaksājot 75,- EUR. Maksa tiks atmaksāta, ja apelācija 
tiks atzīta. 

  SKF Direktoru padome pieņem lēmumu un to 
rakstiski adresē Nacionālajai federācijai.  

 

  DISKVALIFIKĀCIJA PAR  NESPORTISKU 
UZVEDĪBU                                                       [SV] 

 

  Sportists, kurš mēģina uzvarēt sacensībās 
neregulāriem līdzekļiem, vai apzināti pārkāpj sacensību 
noteikumus vai arī apstrīd to spēkā esamību,  pēc   
amatpersonas uzskatiem, sport ists  var t ikt  
diskval i f icēts  no sacensībām (DQB).  

 
  Priekš diskvalifikācijas pēc sacensībām izraisītā 

dopinga vai neatbilstības konflikta obligāti jāizdara:   

• Visu sasniegto rezultātu un laivu(as) klasifikācijas 
dzēšana (DQB); 

• Attiecīgi visu rezultātu pārrēķins; 

• Visu iepriekšējo ietekmēto rezultātu pārskatītās 
versijas sagatavošanas (rezultāti, kopsavilkumi, 
medaļas);
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  REZULTĀTI 
 

[SV] 

 

 SKF sacensību rezultāti (no 1.-3.līmeņa)  
obligāti jābūt pieejamiem septiņās (7) dienās pēc 
sacensību beigām SKF noteiktā formātā, kā arī ir 
jāiesniedz detalizētu oficiālu rezultātu elektroniskā 
kopija. Eketroniskiem rezultātiem obligāti jābūt 
saglabātiem un pieejamiem tiešsaistē.  

 

 Starptautiskām sacensībām (4.līmenim) 
detalizētu oficiālo rezultātu elektroniska kopija 
jānosūta SKF PDF formātā publicēšānai SKF mājas lapā 
septiņu (7) dienu laikā,pēc sacensību beigām.   

 

  TIRDZNIECĪBA UN REKLĀMA 
 

[SV] 

 

  Tabakas izstrādājumu un stipro alkoholisko 
dzērienu reklamēšana nav atļauta.  
 

  Laivas,aksesuāri un apģērbs var būt ar preču 
zīmi, reklāmas simbolu un rakstītu tekstu.  

 

  Attēli, simboli, saukļi un rakstīts teksts, kas nav 
saistīts ar sporta finasējumu vai jebkādiem politiskiem 
vēstijumiem nav atļauts.  

 

  Visu izmantoto reklāmu materiāliem vajadzētu 
būt pieliktiem tā, lai tie netraucētu sportistu 
identificēšanu un neietekmētu brauciena rezultātu. 

 

  STARPTAUTISKĀ TEHNISKĀ AMATPERSONA  
(STA)  
EKSĀMENS                                                    [CR]  

  Eksāmena kalendārs 
 

1.15.1.a) Eksāmena kalendārs tiek publicēts 
katru gadu katrai disciplīnai pēc katra tehniskā 
priekšsēdētāja priekšlikuma; 

 

1.15.1. b) Kontinentālās asociācijas vai 
Nacionālās federācijas ir tiesīgas pieteikties 
eksāmena nokārtošanai pie attiecīgā tehniskā 
priekšsēdētāja. Šajā gadījumā šai organizējošai 
vienībai ir jāsedz eksāmenu izmaksas, ieskaitot 
eksaminētāju pilnu izmitināšanu un ceļa 
izdevumus.  
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Kandidātu pieteikums 
 

1.15.2. a) Tikai Nationālās Federācijas ir tiesīgas 
izvirzīt kandidātus eksāmenam vismaz 30 dienas 
pirms eksāmena; 

 

1.15.2. b) Pieteikumi jānosūta uz galveno SKF mītni, 
izmantojot veidlapu, kuru ir izstrādājusi SKF un  
publicējusi SKF mājas lapā; 

 

1.15.2. c) SKF galvenā pārvalde pārsūtīs kandidātu 
sarakstu attiecīgajam tehniskajam priekšsēdētājam; 

 

1.15.2. d) Par katru kandidātu, kurš piesakās 
eksāmenam, no Nacionālās federācijas būs iekasēti   
20,- eiro; 

 

1.15.2. e) Galīgais rēķins tiks nosūtīts Nacionālai 
Federācijai laikā posmā no 30.oktobra līdz 
30.Novembrim; 

 

1.15.2. f) Nationālās Federācijas ir finansiāli 
atbildīgas par savām amatpersonām (pirms un pēc 
eksāmena). 

 

  Pārbaudes eksāmens 
 

1.15.3. a) Ieceltās apakškomitejas attiecīgais 
tehniskais priekšsēdētājs vadīs eksāmenu;  

 

1.15.3. b) Eksāmens amatpersonām tiek kārtots 
angļu valodā, kuras vēlas tikt atzītas un piedalīties 
SKF sacensībās. Eksāmenu pamatā būs viņu zināšanu 
pārbaude par SKF statūtiem un SKF noteikumiem. 
Katrā disciplīnā var pievienot praktisku novērtējumu 
vai prasību par minimālo pieredzi; 
1.15.3. c) Ja kandidāti kārto eksāmenu kādā no 
citām oficiālajām valodām, tad viņus nedrīkst 
uzskatīt par atzītām amapersonām SKF sacensībās. 
 

  Oficiālā tiesnešu karte 
 

1.15.4. a) Pēc eksāmena nokārtošanas attiecīgais 
tehniskais priekšsēdētājs aizpilda SKF oficiālās 
pārbaudes anketu un nosūta to uz SKF galveno mītni, 
kura izsniedz un nosūta Nacionālajām Federācijām 
amatpersonu kartes; 
 

1.15.4. b) Oficiālā tiesnešu kartes derīguma termiņš 

ir (4) gadi.
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1.15.4. c )Ja oficiālā tiesnešu kartes  derīguma termiņš i r  
beidzies,vai tā  tiek pazaudēta vai 
iznīcināta,par tās atjaunošanu tiks iekasēta 
naudas maksa 20,-EUR apmerā.  

 

STA – NOMINĀCIJA PRIEKŠ SKF SACENSĪBĀM 
[SV] 

 

Tikai Nacionālās Federācijas ir tiesīgas izvirzīt 
STA priekš SKF 1.un 2. Līmeņa sacensībām.    

 

 STA pieteikumu iesniegšanas termiņs tiesāšanai 
katrai disciplīnai ir gada 31.decembris pirms sacensību 
sākuma.  
 

  Kandidātu saraksts tiek iesniegts attiecīgajam 
tehniskajam priekšsēdētājam ( ar kopiju uz SKF galveno 
mītni). 
 

Tehniskais priekšsēdētājs iesniegs STA 
pieteikumu sarakstu SKF Direktoru Padomei 
apstiprināšanai vēlākais līdz 1. martam. 
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Sacensību 
kategorijas 

  

SACENSĪBAS 
 

PETEIKŠANĀS 

  
 

1.LĪMENIS 

 

SKF Pasaules čempionāts 
SKF Junioru un U23 
Pasaules čempionāts 

 
1 laiva no NF 

   
 

SKF  

 

2.LĪMENIS 

 

 

SKF Pasaules kauss 

 
SACENSĪBAS  

 2 laivas no NF 

  

3.LĪMENIS 
 Būs noteikts 

ar 
organizātoru 

  

 
4.LĪMENIS 

  
   
    

sacensības 
 
 
 
 
Masteru vai atvērtās sacens. 
Ielūgumu sacensības 

 

 

 2. NODAĻA - IEVADS 
 

 MĒRĶI                                                [VN] 
 

 

Kanoe Sprinta sacensību mērķis ir, lai cilvēki varētu 
sacensties viens ar otru ar smailītēm un kanoe laivām, 
skaidri noteiktā netraucētā distancē pēc iespējas īsākā 
laikā saskaņā ar noteikumiem.  

 

STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS                  [VN] 
 

 

  Starptautisko sacensību veidi: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Starptautiskās 
 
 
 Starptautiskās sacensības 
 

 

 

 

  Šīs sacensības jāuzrauga vai jāvada vismaz vienai 
(1) akreditētai amatpersonai, kurai ir derīga SKF kanoe 
spirnta oficiālā karte.   
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3. NODAĻA - SPORTISTU APRĪKOJUMS 
 

LAIVU SPECIFKĀCIJA                             [VN] 
 
 

Laivas 
 

K1 
 

K2 
 

K4 
 

C1 
 

C2 
 

C4 

 

Maksimālais 
garums 

(cm) 

 
 

520 

 
 

650 

 
 

1100 

 
 

520 

 
 

650 

 
 

900 

 

Minimālais svars 
(kg) 

 
 

12 

 
 

18 

 
 

30 

 
 

14 

 
 

20 

 
 

30 

 

UZBŪVE                                         [VN] 
 

 

  Korpusa sekcija un korpusa gareniskās līnijas 
smailītei un kanoe nedrīkt nekādā gadījumā būt 
ieliektas ( attiecīgi horizontāli un vertikāli). 

 

 Laivas klāja konstrukcija nevienā horizontālā 
punktā nedrīkst būt augstāka pa pirmo laivas kabīnes 
augstāko punktu.   

 

 Visas laivas jāizgadatavo simetriski uz tās 
garuma ass.  

 

  Laivu virsmai nedrīkst pievienot svešas vielas, kas 
sportistiem var dot negodīgas priekšrocības. Korpusa 
smērvielu lietošana nav atļauta.  

 

  Nevienā laivu daļā (ieskaitot sēdekli un kāju 
balstu) nedrīkst būt kustīgas detaļas, kuras var 
izmantot, lai laivu varētu virzīt tādā veidā, kas 
sportistiem dotu negodīgas priekšrocības (tiek jau 
izmantota un apstiprināta kustīgā sēdekļu sistēma). 
 

 Jaunas laivas dizains var būt atzīts priekš 
Starptautiskajām sacensībām tikai tad, kad jaunās laivas 
dizains ir izgājis oficiālu laivu kontroli Pasaules 
čempionātā vai Pasaules kausā. Pēc KSK apstiprināšanas 
un ar nosacījumu, ka laiva ir oficiāli pieejama 
tirdzniecībā , tad tikai to pēc tam var izmantot. 
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  Būtiskas inovācijas aprīkojuma iekļaušana, bet ne 
tikai laivas, un ar tām saistītais aprīkojums un apģerbs, 
tiem obligāti ir jāatbilst šādām prasībām, pirms tās 
atļauts izmantot SKF starptautiskajās sacensībās, 
ieskaitot Pasaules čempionātus un Olimpiskās spēles.  

 

3.2.7. a) Tiem obligāti jābūt pieejamiem visiem 
sportistiem ( nav ekskluzīvu patentu); 

 

3.2.7. b) Iesaistītajām izmaksām jābūt samērīgām; 
 

3.2.7. c) Tur obligāti jābūt vienlīdzīgām iespējām 
visiem sportistiem;  
 

3.2.7. d) Tai jābūt drošai un videi nekaitīgai. 
 

Jauninājumi jāiesniedz obligāti SKF KSK 
novērtēšanai. Ja tiek uzskatīts, ka tie atbilst 
iepriekšminētajiem nosacījumiem, un ir apstiprināti lietošanai, 
tiem līdz attiecīgā gada 1. janvārim jābūt viegli pieejamiem 
visiem sportistiem, lai tos varētu atļaut izmantot starptautiskās 
sacensībās. Ekipāţām ar neapstiprinātām inovācijām 
netiks dota atļauja piedalīties sacensībās. SKF KSK ir 
vienīgā iestāde, kas lemj par visiem jautājumiem 
saskaņā ar šiem noteikumiem. 

 Laivu vai sportistu var aprīkot ar ierīci, kas 
nodrošina reālu laika atgriezenisko saiti par sniegumu, 
ko var izmantot televīzijā vai sporta prezentācijā. Ierīci 
sportists var izmanto analīzei pēc sacensībām, bet 
nekādā gadījumā ierīci nedrīkst izmantot, lai sniegtu 
reālu laika atgriezenisko saiti sportistam sacensību laikā.  

 

 Sportistu pienākums ir nodrošināt laivu atbilstību 
sacensību tehniskajām prasībām.  

 
 

  SMAILĪTE                                                    [VN] 
 

 

  Laivām var būt ne vairāk kā viena (1) stūre. 
Stūrei jābūt novietotai zem laivas korpusa. 

 

 Laivai obligāti jābūt konstruētai sportista 
sēdēšanai iekšā (kajaka tipa), nevis sēdēšanai uz tās- 
top dizains ( Surf ski tips).  

 

  Smailītēm var būt atļauts nezāļu deflektors 
stūres priekšā. Nezāļu deflektors var būt ne vairāk kā 20 
cm garš un nevar būt dziļāks par smailītes stūri.
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  KANOE 
 

[VN] 

 

    Stūrēšanas stūres vai citas virzošās ierīces, kas    

virza kanoe laivu taisni uz priekšu nav atļautas.  
 

 C1 un C2 var būt pilnībā atvērtas. 
Min imā la jam  a t ve res  ga rumam ob l i gā t i  i r  
j ābūt  280 cm. Laivas sānu mala (pistole) var būt ne vairāk kā 
pieci (5) cm laivā pa visu noteikto atveri. Laivā var būt 
ne vairāk ka trīs (3) stiprināšanas stieņi, katra platums 
ne vairāk, kā septiņi (7) cm.  

 
  C4 kanoe var būt pilnībā atvērta tipa, minimālajam 

atveres garumam obligāti jābūt 390 cm. Laivas sānu mala  
(pistole) var būt izstiepta ne vairāk, kā sešus (6) cm 
laivā pa noteikto atveri. Laivā var būt ne vairāk kā četri 
(4) stiprināšanas stieņi, katra paltums ne vairāk, kā 
septiņi (7) cm . 

 

  DROŠĪBAS EKIPĒJUMS 
 

[SN] 

 

 Laivas obligāti jāizgatavo tā, lai tās paliek 
peldošas virs ūdens, ja tā piepildās ar ūdeni.  

 Jebkurā gadījumā sportista ķermeņa daļu nedrīkst 
piestiprināt pie laivas. Šādi stiprinājumi obligāti ir 
jānoņem. 

 

  IDENTIFIKĀCIJA UN REKLĀMAS 
TIRDZNIECĪBA 

 

 

[VN] 

 

 Prasības attiecībā uz aprīkojuma un apģērba 
reklamēšanu SKF kanoe sprinta sacensībās (izņemot 
Olimpiskās spēlēs, informāciju sk. 12.nodaļā), kur ir 
sīkāk aprakstītas SKF vadlīnijas par preču zīmes 
identifikācijas reklamēšanu aprīkojuma rokasgrāmatā.  

 

  Uz aprīkojuma ( piem. laivas un airi) ir rezervētas 
vietas ar preču zīmju un reklāmas izmēru 
ierobeţojumiem. Šīs zonas ir paredzētas sporistu/NF, 
raţotāja, organizātora un SKF (ieskaitot sponsorus) 
identificēšanai. 

 

  Sportista vārdam un uzvārdam jābūt pieliktam 
abās laivu pusēs, zem kabīnes korpusa. 



ICF Canoe Sprint Competition Rules 2019 
 

 

4. NODAĻA - SACENSĪBU PROGRAMA 
 

LAIVAS UN DISTANCES                               [VN] 
 

 

  SKF officāli atdzītās laivas : 
 

 

Laivas 

 

K1 
 

Vienvietīga Smailīte 

 

K2 
 

Divvietīga Smailīte 

 

K4 
 

Četrvietīga Smailīte 

 

C1 
 

Vienvietīgs Kanoe 

 

C2 
 

Divvietīgs Kanoe 

 

C4 
 

Četrvietīgs Kanoe 

 

SUP 
 

SUP Airēšanas dēlis 

 

  SKF oficiāli atzītās distances: 
200m, 500m, 1000m un 5000m. 

 

DISTANCES                                        [VN] 
 

 

   Olimpiskās distances: 
 

 

Vīrietis 
  

           Sievietes 

 

MK1 
 

200m 
  

WK1 
 

200m 

 

MK4 
 

500m 
  

WC1 
 

200m 

 

MK1 
 

1000m 
  

WK1 
 

500m 

 

MK2 
 

1000m 
  

WC2 
 

500m 

 

MC1 
 

1000m 
  

WK2 
 

500m 

 

MC2 
 

1000m 
  

WK4 
 

500m 

 

 

MK1- Men Kayak/ Vīrieši Smailīte                    WK1- Women Kayak/ Sievietes Smailītes 

 

MC1-Men Canoe/ Vīrieši Kanoe                        WC1- Women Canoe/ Sievietes Kanoe
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  Potenciālās Neolimpsikās distances: 
 

 

        Vīrieši 
 

Sievietes 
 

       Jauktie 

200m 
 

MK2 200m 
 

WK2 200m 
 

XK2 200m 
 

MK4 200m 
 

WK4 200m 
 

XK4 200m 
 

MC1 200m 
  

 

MC2 200m 
 

WC2 200m 
 

XC2 200m 
 

MC4 200m 
 

WC4 200m 
 

XC4 200m 

500m 
 

MK1 500m 
  

 

MK2 500m 
  

XK2 500m 
   

XK4 500m 
 

MC1 500m 
 

WC1 500m 
 

 

MC2 500m 
  

XC2 500m 
 

MC4 500m 
 

WC4 500m 
 

XC4 500m 

1000m 
  

WK1 1000m 
 

  

WK2 1000m 
 

XK2 1000m 
 

MK4 1000m 
 

WK4 1000m 
 

XK4 1000m 
  

WC1 1000m 
 

  

WC2 1000m 
 

XC2 1000m 
 

MC4 1000m 
 

WC4 1000m 
 

XC4 1000m 

5000m 
 

MK1 5000m 
 

WK1 5000m 
 

 

MK2 5000m 
 

WK2 5000m 
 

XK2 5000m 
 

MK4 5000m 
 

WK4 5000m 
 

XK4 5000m 
 

MC1 5000m 
 

WC1 5000m 
 

 

MC2 5000m 
 

WC2 5000m 
 

XC2 5000m 
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5.NODAĻA - SACENSĪBU FORMĀTS 
 

BRAUCIENS UN FINĀLS                                [SN] 
 

 

  Vismaz trījām (3)  kanoe vai  smailīšu laivām 
obligāti jābūt pirms brauciena, tad braucienu var rīkot. 
Ja sacensību dalībnieku skaits līdz 1000 metriem un 
ieskaitot ir lielāks nekā celiņu skaits, tad ir 
nepieciešams rīkot priekšbraucienus. 

 

  Laivu sadalījumu braucieniem vajadzētu būt 
veiktam izlozes kārtībā, vai arī pēc SKF Pasaules ranga. 
Brauciena sistēmas un progresēšana ir definēta 
1.papildinājumā (sadalīšanas sistēma ar A, B un C 
fināliem). 

 

  Veicot izlozi, braucienā vajadzētu būt vienādām 
laivu skaitam vai ne vairāk kā vienai (1) papildus lavai 
braucienā (piem. brauciens 1 – 8 laivām, brauciens 2 – 7 
laivām). 

 

 B fināls notiks tikai tad, kad būs vairāk nekā 18 
laivas konkrētajā distancē un C fināls notiks tikai tad, ja 
tajā būs vairāk nekā 36 laivas.  

 

  Komandu sastāvs, kurš kvalificējies pusfinālam 
vai finālam, nedrīkst būt mainīts.  

 

  Sacīkstes, kas garākas par 1000 metriem, laivām 
nevajadzētu būt zābakos/pīlēs, bet gan visam būtu 
jāstartē vienlaicīgi.   

 

  Ūdens vajadzīgais platums vai citi apstākļi, kas 
nepieļauj vienlaicīgu palaišanu, tad būtu jāļauj startēt 
regulāros intervālos.  
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 6.NODAĻA - UZAICINĀJUMS UN PIETEIKŠANĀS 
 

Uzaicinājums                                [VN] 
 

  Pieteikumi jānosūta vismaz divus (2) mēnešus 
pirms sacensībām.  

 

 Uzaicinājumā uz starptautiskām sacensībām 
jāietver šāda informācija:  

6.1.2. a) Sacensību datums un vieta; 
 

6.1.2. b) Situācija un distances plāns; 
 

6.1.2. c) Ierosinātie notikumi; 
 

6.1.2. d) Sacensību programma; 
 

6.1.2. e) Nosacījumi un dalības noteikumi; 
 

6.1.2. f) Adrese uz kuru jāsnosūta pieteikumi; 
 

6.1.2. g) Pieteikšanās termiņš. 
 

  Cik tālu vien iespējams sacensību secībai 
vajadzēu būt norādītai saskaņā ar sarakstu, kas sīki 
izstrādāti Pasaules čempionātiem un Pasaules 
čempionātiem junioriem un U23.  

 

 
PIETEIKŠANĀS                                            [VN] 

 

 

  Sīkāka informācija par pieteikšanās procesu un 

veidlapām ir aprakstīta 1.6.   
 

  Līdzīga informācija būtu jāsniedz par 
rezervistiem, ja tādi ir.  
  

 Papildus nominētām ekipāţām, iesaistītajām NF 
ir atļauts pieteikt neierobeţotu skaitu aizstājēju. 

 
  Veicot pieteikumus, NF ir obligāti jānorāda to 

sportistu apģērba krāsas, kuras obligāti nedrīkst būt 
mainītas sacensības laikā.  

 

 OOK pieņems pierakstus atbilstoši dalības 
noteikumiem.Tāpēc OOK var noraidīt vai izdzēst 
dalībnieka pieteikumus, kuri neievēro dalības 
noteikumus. 
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 7.NODAĻA - SACENSĪBU AMATPERSONAS 
 

SACENSĪBU AMATPERSONAS [VN] 
 

 

 Starptautiskās sacensības pārrauga šādas 
starptautiskās tehniskās amatpersonas: 

• Chief Official - Galvenā amaptpersona 

• Chief Judge- Galvenais Tiesnesis 

• Deputy Chief Judge- Galvenā Tiesneša vietnieks 

• Competition Manager – Sacensību Menedžeris 

• Boat Controller(s)- Laivu Konrtrolieris(e) 

• Starter(s)- Starters(e) 

• Aligner(s)- Līdzinātājs(a) 

• Course Umpire(s)- Distances Tiesnesis(e)(Arbitrs) 

• Turning Point Umpire (s)- Pagriezina Punkta 
tiesnesis(e) 

• Finishing Line Judge(s)- Finiša Līnijas Tiesnesis 

• Announcer - Diktors 

• Medical Officer- Medicīnas Darbinieks 
 

 Ja apstākļi to atļauj, tad viena (1) persona var 
darboties divos (2) no iepriekšminētajiem amatiem.  

  Tiesnešu skaitu var samazināt vai mainīt 
atkarībā no tehnoloģiskajām sistēmām, kas ir 
pieejamas sacensību laikā. Pienākumus un procedūras, 
kas uzskaitītas 7.3. pantā, var attiecīgi pielāgot. 
Organizatoram jāinformē komandu vadītāji par visām 
tiesnešu sastāva izmaiņām. 

 

   
SACENSĪBU KOMITEJAS PIENĀKUMI  [VN] 

 

 

  Sacensības vada un pārauga sacensību 
komiteja, kuras sastāva ir: 

 

7.2.1.a) Chief Official- Galvenā amatpersona; 
 
7.2.1.b) Chief Judge- Galvenais Tiesnesis; 
 
7.2.1.c) Deputy Chief Judge- Galvenā Tiesneša 
vietnieks. 

 

  Vismaz diviem (2) Sacensību komitejas 
locekļiem jābūt derīgai Starptautiskajai kanoe 
sprinta oficiālajai (tiesnešu) kartei. 
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  Sacensību komitejas pienākumi: 
 

7.2.3.a) Vadīt un pāraudzīt sacensības; 
 

7.2.3. b) Atlikt sacensības un izlemt par citu laiku, 
kad tās var rīkot sliktu laikapstākļa gadījumā vai arī 
citu neparedzētu apstakļu, kuru dēļ nav iespējams 
novadīt sacensības; 

 

7.2.3. c) Izlemt jautājumus, kas saistīti ar 
diskvalifikāciju, gadījumos, kad sacensību laika tiek 
pārkāpti un neievēroti sacensību noteikumi;       

 

7.2.3. d) Uzklausīt visus iespējamos protestus un 
izšķirt visus iespējamos strīdus;  

 

7.2.3. e) Pieņemt lēmumus, pamatojoties uz SKF 
kanoe sprinta noeikumiem; 
 

7.2.3. f) Uzlikt sodus saskaņā ar SKF statūtiem; 
 
7.2.3. g) Pirms tiek pieņemts lēmums par iespējamu 
noteikumu pārkāpumu, ir jāuzklausa tiesneša 
viedoklis, kurš kontrolēja sacīkstes, kurās tika 
apgalvots, ka ir bijis noticis pārkāpums. 

 

  Konkurences komitejas loceklis nedrīkst 
piedalīties spriedumā, kas saistīts ar sportista 
diskvalifikāciju no viņa/viņas paša NF. 

 

 
 
AMATPERSONU PIENĀKUMS  [VN] 

 

 

  Galvenā amatpersona, kas ir arī Konkurences 
komitejas priekšsēdētājs, izlems par visiem 
jautājumiem, kas rodas faktiskās sacensības laikā un 
kuri šajos noteikumos nav apskatīti. 

 

 Galvenais Tiesnesis: 
 

7.3.2. a) Sadarbojas ar   Galveno amatpersonu   un  
galvenā tiesneša aizstājēju, ja tas nepieciešams;  

 

7.3.2. b) Apkopo veidlapas, kas vajadzīgas 
sacensību administrēšanai; 
 

7.3.2. c)Noformulē Konkurences komitejas 
lēmumus, kas pieņemti saistībā ar protesta 
priekšmetu, un organizē, lai tie tiktu ierakstīti 
protokolā. Viņš / viņa ir atbildīgs par protokola 
precizitāti.
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  Galvenā Tiesneša vietnieks: 
 

7.3.3.a) Cieši sadarbojas ar Galveno amatpersonu, 
sacensību menedţeri un veic sacensību 
administratīvos uzdevumus;  

 
 

7.3.3.b) Nepieciešamības gadījumā pārbaudīt 
sportistu personu apliecinošos dokumentus un viņa 
vecumu;  

 
 

7.3.3.c) Uzturēt kontaktus ar atbildīgo IT personu 
datoru datu apstrādes gadījumā;   

 

7.3.3.d) Pārbaudīt rezultātus ik pēc brauciena un 
sagatavot to laivu sarakstu, kuras ir kvalificējušās 
nākamajam sacensību posmam;  

 

  Sacensību Menedžeris: 

7.3.4.a) Uzturēt pastavīgu kontaktu ar 
organizatoriem, lai atrisinātu radušās problēmas;  

 

7.3.4.b) Pārrauga sacīkstes un ir atbildīgs par to, lai 
bez liekas kavēšanās tiktu ievērots sacensību 
grafiks; 

 

7.3.4.c) Pabeidz sacensību administrēšanu priekš 
sacīkstēm ( sacensību grafiks, rasējumi, rezultāti, tehniskie 
dokumenti, laivu kontrole, prese, protesti utt.)  
 
7.3.4.d) Pārliecinieties, ka diktors sniedz visu 
nepieciešamo informāciju par sacīkstēm, piemēram, 
starta kārtību, jebkura sportista vārdu, kurš 
nestartē, un rezultātus. 

 

  Laivu Konrtrolieris(e): 
 

7.3.5.a) ID kontrolieris (-i) obligāti ļauj sacensībās 
piedalīties tikai tiem sportistiem, kuru identitāte ir 
pārbaudīta un kuru laiva, aprīkojums, apģērbs, 
starta numurs un ķermeņa numurs atbilst 
noteikumiem.Viņi pārbauda arī, vai laivā nav 
svešķermeņu, kas uzlabo veiktspēju, un aizliegto 
ierīču, kas minētas 3. nodaļā. Par laivu neierašanos 
atbildīgajai amatpersonai jāinformē Konkurences 
komiteja; 

 

7.3.5.b) Pēc braucienu laivu kontrole pārbaudīs 
laivas :  

 

• Vismaz trīs (3) laivas tiks izvēlētas pēc nejaušības 
principa no sacīkšu dalībniekiem, lai kontrolētu 
laivu pēc finiša; 

•  Ja kāda no laivām neatbilst SKF 3. nodaļas 
prasībām, tad tās ir jāizslēdz (DSQ) no sacensībām.
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  Starters(e) : 
 

7.3.6. a) Izlemj visus jautājumus, kas saistīti ar 
brauciena sākumu;  

 

7.3.6. b)  Būt pilnībā atbildīgam par falš starta  
lēmumu;  

 

7.3.6. c) Pārliecināties par to, ka starta aprīkojums 
ir darba kartībā un strādā; 

 

7.3.6. d) Pirms katra brauciena sākumu sazināties ar 
sacenscības komiteju. Pēc tam, kad saņemta atļauja 
no viņiem, ka viss ir gatvas, tad tikai laivas var 
saukt uz startu;  

 

7.3.6. e) Izmanto angļu valodu visās saziņās ar 
sportistiem, kā arī citas valodas, ja tas ir iespējams 
attiecīgajos apstākļos un to uzskata par piemērotu;   

 

7.3.6. f) Starts jādod saskaņā ar sacensību 
noteikumiem;   

 

7.3.6. g) Pārliecinieties par to, ka nekādi 
neparedzami apstākļi startā nav traucēklis. 

 

Visi startera lēmumi ir galīgi.  

  Līdzinātājs(a): 

7.3.7. a) Uzaicina laivas uz starta līnijas ar 
iespējami mazāku kavēšanos;  

 

7.3.7. b) Pārbaudīt sportistu formas tērpu ieskaitot 
viņu apģērbu, kā arī BIB numuru un numuru uz 
laivas;  
7.3.7. c) Izmantot angļu valodu visās saziņās ar 
sportistiem; 

 

7.3.7. d) Pacelt baltu karogu, lai starterim pateiktu, 
ka visas laivas ir gatavas braucienam, kad tās visas ir 
izlīdzinātas un pilnībā atrodas starta zābakos/pilēs;   
7.3.7. e) Pacelt sarkano karogu, ja laivas nav 
izlīdzinātas vai neatrodas sākuma zābakos/pīlēs;  

 

7.3.7. f) Ja tiek izmantota automātiskā palaišanas 
sistēma, tad līdzinātājus var aizstāt distances 
tiesneši;   
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  Distances tiesnesis(e) - (Arbitrs): 
 

7.3.8. a) Pārliecinās, ka brauciena laikā tiek ievēroti 
sacensību  noteikumi; 

 

7.3.8. b) Pēc brauciena beigām parāda balto 
karogu,ja nav sacensību noteikumu pārkāpumu, par 
kuriem ir jāziņo;  

 

7.3.8. c) Pēc brauciena beigām parāda sarkano 
karogu un celiņa numuru, ja tiek pārkāpti sacensību 
noteikumi; 

 

7.3.8. d) Nekavējoties ziņo par pārkāpumiem 
sacensību komitejai, ja tiek pārkāpti sacensību 
noteikumi;  
 
7.3.8. e) Iesniedz rakstisku ziņojumu sacensību 
komitejai 10 minūšu laikā šādā gadījumā;  
 
7.3.8. f) 1000m brauciens jāpavada  ar 
motrlaivu. Brauciens jāpavada diviem (2) 
distances tiesnešiem, divās (2) atsevišķās 
katamarāna tipa laivās; 

 

7.3.8. g) Neseko 200 m braucienam. Pirms starta 
līnijas izvietojas divi (2) distances tiesneši divās (2) 
atsevišķās motorlaivās. Tāpat divi (2) distances 
tiesneši divās (2) atsevišķās motorlaivās novietojas 
aiz finiša līnijas; 
7.3.8. h) 500 m braucieniem var izmantot jebkuru 
sistēmu, ko izmanto 1000 m vai 200 m braucieniem, 
var tikt piemērota, lai distanču tiesneši veiktu savu 
uzdevumu. Galvenā amatpersona, pamatojoties uz 
viņa/viņas viedokli par distances iezīmēm, izlemj 
par piemērotāko sistēmu; 
7.3.8. i) Seko un vērtē sacīkstes arī no Finiša torņa, 
kā to norādījusi galvenā amatpersona; 
7.3.8. j) Jābūt pilnīgi netraucētiem sacensību laikā. 
Neviens izņemot distances tiesnesi un vadītāju 
nevar atrasties  viņa/as rezervētajā laivā; 

 

7.3.8. k) Pārtraukt sacensības, apdzenot visas 
sacensību laivas un vicinot sarkano karogu vai 
izmantojot skaņas signālu, līdz visas laivas ir 
apstājušās airēt, šķēršļu gadījumā. Par pārkāpumu 
nekavējoties ziņot Konkurences komitejai. Pēc tam 
visām laivām vajag atgriezties uz starta; 
7.3.8. l) Garajā distancē ar daudziem sportistiem, 
Tiek nominēti vairāki distanču tiesneši nekā viens 
tiesnesis.
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  Pagrieziena  punkta Tiesnesis(e): 
 

7.3.9. a) Nostājas katrā pagrieziena vietā. 
Viens (1) vai vairāki tiesneši un viens (1) reģistrators 
tiek izmantots, ja sacīkstes notiek pa trasi ar vienu 
(1) vai vairākiem pagrieziena punktiem. Viņiem 
obligāti jābūt novietotiem tur, kur vislabāk pāredz  
pagriezienu; 

 

7.3.9. b) Skatīt, kā sportisti veic pagriezienu pēc 
noteikumiem. Balss ierakstītājs izveidos sarakstu ar 
visiem, kas veic pagrieziena punktu; 

 

7.3.9. c) Tūlīt pēc brauciena beigām ziņojot 
Konkurences komitejai, kura laiva ir apkritusi un vai 
ir notikuši kādi citi noteikumu pārkāpumi braucienā. 

 

  Finiša Līnijas Tiesnesis: 
 

7.3.10. a) Novietojas tādā vietā, kur būs skaidri 
redzami visi celiņi finiša taisnē; 

 

7.3.10. b) Katru brauciena laiku ņemt vismaz ar 
diviem (2) hronometriem. Ja hronometri nav 
ierakstījuši vienādu laiku, vislēnākais laiks tiek 
uzskatīts par pareizu. Hronometrs jānospieţ, kad no 
starta ir saņemts elektroniskais vai optiskais signāls; 

 

7.3.10. c) Izlemj kārtību, kādā laivas ir šķērsojušas 
finiša līniju, kad vēl nav foto finiša sistēma 
izveidota; 

 

7.3.10. d) Izmantot vienkāršu balsu vairākumu, lai 
izlemtu strīdu, ja nav foto finiša sistema un, kur 
Finiša tiesneši atšķirīgi nosaka divu (2) vai vairāku 
laivu vietas. Vienādas balsošanas gadījumā 
galvenajam tiesnesim ir izšķirošā balss; 

 

7.3.10. e) Noteikt rezultātus un salīdzināt tos ar 
fotoattēlu apsrādes rezultātiem, ja ir foto finiša 
sistēma. Fotoattēla apstrāde būs noteicošā; 

 

7.3.10. f) Izmantot videokameru, lai reģistrētu 
sportistu atrašanās vietu laivā, kad viņi 
ierodas/šķērso finiša taisni. Galīgais finiša tiesnesis 
ar ierakstu palīdzību izlemj, vai sportists/e atradās 
savā laivā ieairējot vai nē, un ziņo par to 
Konkurences komitejai.
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  Viens (1) Finiša tiesnesis tiek iecelts par 
Galveno finiša tiesnesi, kurš: 

 

7.3.11. a) Pārliecinās, ka laika mērīšanas iekārta 
darbojas pareizi. Viņš / viņa var sadalīt darbu starp 
finiša tiesnešiem; 

 

7.3.11. b) Katra brauciena beigās salīdzināt oficiālo 
laiku ar citiem finiša tiesnešiem un nekavējoties par 
tiem informēt galvenā tiesneša vietnieku. 

 

  Diktors: 
 

7.3.1. a) Paziņot katra brauciena sākumu, starta 
secību un sportistu izvietojumu brauciena laikā 
pēc sacensību vadītāja norādījumiem; 

 

7.3.12. b) Paziņo rezultātus pēc brauciena beigām. 
 

  Medicīnas Darbinieks: 
 

7.3.13. a) Pārauga Anti-Dopinga   procedūru 
sacensību laikā; 

 

7.3.13. b) Ir atbildīgs par medicīniskajām lietām, 
kas rodas sacensību laikā. 

 

  Amatpersonas pienākumi - veikt savus 

uzdevumus saskaņā ar SKF noteikumiem:  

7.3.14. a) Katram tiesnesim obligāti ir pienākums 
pārbaudīt, vai viņu aprīkojums, kas nepieciešams 
viņu uzdevumu veikšanai, ir darba kārtībā. Ja tiek 
atklāti trūkumi, par tiem tiek ziņots galvenajai 
amatpersonai vai sacensību vadītājam; 

 

Neatļautas personas obligāti nedrīkst iekļūt nevienā 
no amatpersonu zonām, ja vien to nav aicinājusi 
Konkurences komiteja vai Ţūrija;
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 8.NODAĻA – SPĒLES LAUKS 
 

DISTANCES (1000M – 500M – 200M)           [SR] 
 

 

 SKF standarta distances, kas paredzētas 
starptautiskām sacensībām, kontinentālajiem 
čempionātiem, Pasaules čempionātiem (deviņos (9) 
celiņos) un kontinentālajām olimpiskajām kvalifikācijām 
un Olimpiskajām spēlēm (astoņos (8) celiņos), ir obligāti 
jānodrošina taisnīgi un vienādi sacīkšu apstākļi visām 
ekipāţām un sportistiem, kas brauc atsevišķās, paralēlās 
sacensībās, celiņos pa attālumiem. Olimpiskajām 
spēlēm, olimpiskajām kvalifikācijām, Pasaules 
čempionātiem un pasaules kausiem standarta trase 
jāaprīko ar tehniskām iekārtām un aprīkojuiem, kā 
noteikts “SKF tehniskajā rokasgrāmatā kanoe sprinta 
čempionātam”.    

 Lai klasificētu kā čempionāta posmu, 
pretendentiem pilnīgi visa informācija par attiecīgo 
disatnci jābūt iesniegtam rakstiski tehniskajam 
priekšsēdētājam. SKF Direktoru padome var noteikt 
īpašas prasības Pasaules čempionātam, olimpiskajām 
spēlēm, olimpiskajai kvalifikācijai, reģionālajām spēlēm 
vai Pasaules kausiem. SKF Direktoru padome (vai KSK) 
var piešķirt izņēmumus, ja tas ir nepieciešams sacensību 
norisei vairāku sporta veidu sacensībās vai citos 
čempionātos. 

 
IZKLĀSTS                                                     [SR] 

 

 

 Vismaz 5 stundas pirms sacīkšu sākuma sacīkšu 
trase jāizmēra un jāmarķē ar skaidri redzamiem 
karodziņiem, kas piestiprināti pie bojām. Trases 
garums un visi starpposma attālumi jāmēra 
neatkarīgam kvalificētam inspektoram, un OOK 
jāsaglabā precīzs, sertificēts plāns. Šim plānam 
jebkurā laikā jābūt pieejamam pārbaudei galvenajai 
amatpersonai. 

 

  Abas gan starta, gan finiša līnijas obligāti ir 
jāmarķē ar sarkaniem karodziņiem vietās, kur tās šķērso 
trases ārējās robeţas. Starta un finiša līnijām jābūt 
taisnā leņķī pret trasi. 

 

  Standarta distance sastāv no  deviņiem (9) 
celiņiem. Katram celiņam jābūt vismaz deviņu (9) m 
platam, taisnam un bez jebkādiem šķēršļiem. 

 

 8.2.3. a) Ūdens dziļumam visā distancē ir jābūt     
vismaz diviem ( 2) metriem; 
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8.2.3. b) Celiņiem jābūt marķētiem ar bojām vai 
pludiņiem. Attālums starp bojām nedrīkst būt 
lielāks par 25 m; 

 

8.2.3. c) Pēdējās bojas jāmarķē, no pirmās (1) 
līdz devītai (9) un nulltajai  (0). Numerācija iet 
no kreisās puses uz labo pusi, numurus 
novietojot uz bojām tā, lai tie būtu skaidri 
redzami no finiša torņa; 

 

8.2.3. d) Ja sacensības tiek atspoguļotas televīzijā, 
tad celiņu numerācija var būt pretējā virzienā - no 
labās uz kreiso pusi, lai sportistu saraksts un viņu 
celiņi, kas parādīti televīzijas ekrānā, sakristu ar 
televīzijas sacensību izsklāstu; 

 

8.2.3. e) Bojām jābūt nostiprinātām ne tuvāk par 
vienu (1) metru un ne tālāk kā divus (2) metrus aiz 
finiša līnijas;  

 

8.2.3. f) Numerētajām bojām jābūt skaidri 
redzamām sportistiem un tām jāatrodas attiecīgi 
sportista labajā pusē, kad viņi tās šķērso; 

 

8.2.3. g) Distances iestātījumus var mainīt ar 
Konkurences komitejas atļauju. 

 

  Braucieni un fināls obligāti jārīko vienā un tajā 
pašā ūdens tilpnē. 

 

 
DISTANCES (GARĀKAS PAR 1000M)               [SR] 

 

 

  Sarta pozīcijas numerācija tiks atzīmēta pretēji 
finiša tornim  vai pretēji TV apraides kamerām. 

 

   Sacīkstēm, kas pārsniedz 1000 metrus, ir atļauti 
pagrieziena punkti. Katra pagrieziena rādiusam jābūt 
vismaz 31,5 metrus platam  (180 ° pagrieziens ir septiņu 
(7) celiņu platumā).  

  Pagrieziena vietas apzīmē ar vismaz sešiem (6) 
karodziņiem. Karogiem jābūt pa diagonāli, ar vienu pusi 
(1/2) sarkanā krāsā un otru pusi (1/2) dzeltenā krāsā. 

 

  Sarkaniem karodziņiem uz finiša līnijas obligāti 
jabūt novietotiem pēc iespējas vairāk uz ārpusi, lai 
iegūtu pēc iespējas plašāku finiša līniju. 

 

 Visi starta pontoni/plosti vajadzības gadījumā ir 
jānoņem. 
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9.NODAĻA – PIRMS SACENSĪBĀM 
 

 

  ORGANIZĀTORU ORGANIZĀCIJAS 
KOMITEJAS PIENĀKUMI [VN] 
 

- 
 

 Organizātora organizācijas komiteja (OOK) ir 
atbildīga par sacensību sagatavošanu un to norisi. 

 

   OOK obligāti un it īpāši : 
 

9.1.2. a) Nodrošina ar piemērotu vietu un tehnisko 
aprīkojumu, kas atbilst šiem kanoe sprinta sacīkšu 
noteikumiem; 

 

9.1.2. b) Nosaka datumu un sacensības programmu, 
vienojoties ar SKF; 

 

9.1.2. c) Sastāda un izdala iepriekš sastādīto 
sacensību programmu, norādot komandu 
pārstavjiem sanāksmes datumu un laiku. 

 

  KOMANDAS PĀRSTĀVIS                               [VN] 
 

  Komandas pārstāvis: 
 

9.2.1. a) Pārstāv savu komandu;     
 

9.2.1. b) Ir galvenais kontakts ar galveno 
amatpersonu un OOK visu sacensību laiku, bet viņš / 
viņa nevar traucēt viņu darbu; 

 

9.2.1. c) Iesniedz visas izmaiņas vai komentārus 
saistībā ar sacensībām ne vēlāk ka 24 stundas pirms 
pirmajām secensībām ; 

 

         9.2.1.d. Sagatavot protestu vai apelāciju iesniegšanai,              

kā tas paredzēts, ja tas ir nepieciešams. 

 

. 

 

  INSTRUKCIJAS PRIEKŠ KOMANDU PĀRSTĀVJIEM 
UN SPORTISTIEM                                                 [VN] 

 

  Sākotnējai izlozei obligāti ir jābūt pieejamai 
sacensību norises vietā ne vēlākais kā 48 stundas pirms 
sacensību pirmā brauciena, norādot sportistu vārdus un 
sportisko tautību, kā arī izlozes rezultātus. 

 

 Dokumentācijai obligāti jābūt pieejamai katram 
komandas pārstāvim vismaz piecas (5) stundas pirms 
sacensību sākuma, un tajā jābūt šādai informācijai:  

 

• Izsmeļoša informācija par distanci un to atzīmēm; 

• Izstrādāts sacensību plāns; 

• Laivu kontroles veidi; 

• Abalvošanas ceremonijas laiks un vieta.
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  KOMANDU PĀRSTĀVJU SANĀKSME                [VN] 

 

  Vismaz 12 stundas pirms sacensību pirmajam 
braucienam notiek kamandu pārstāvju sanāksme. 

 

 Sanāksmē kamandu pārstāvji informē savus 
vārdus . 

 Organizatori izklāsta sacīkšu trasi un visus citus 
pasākumus, kas obligāti ir jāievēro visu sacensību laiku. 

 

  Galvenā amatpersona apraksta sacensību grafiku 
un lūdz veikt jebkuras izmaiņas ierakstos. 

 

  IZMAIĽAS PAR PIETEIKŠANOS UN TO 
ATSAUKŠANA [VN] 

 

  Jebkurš sportists/e, kurš/a ir pieteikts savas 
valsts pēdējā pieteikumā, var aizstāt jebkuru citu 
distanci. 

 Paziņojums par dalības izmaiņām jabūt 
iesniegtam rakstveidā galvenajai amatpersonai vismaz 
vienu (1) stundu pirms rīta vai pēcpusdienas sesijas 
pirmajām sacensībām. 

  Dalības atsaukšana tiek uzskatīta par galīgu, un 
tas pats sportists / komanda nedrīkst piedalīties vairs 
citās sacensību distancēs. Dalības maksa netiek 
atmaksāta. 
 

 Ja sportists nespēj vai nevar sacensties (piem., 
slimības vai savainojuma dēļ) apkalpes laivā, Sacensību 
komiteja komandu pārstāvju sanāksmē var atļaut citu 
sportistu (-us), kurš (-i) no šīs laivas var tikt iekļauts/i 
citās distancēs.  

 

  IZMAIĽU VEIKŠANA       [VN] 

 

  Secība sacensībās, kas norādītas ielūgumā, 

 un intervāli starp sacīkstēm, kā norādīts sacensību 
programmā,ir saistoši organizatoriem. 
 

  Izmaiņas nevar tikt veiktas, ja vien attiecīgo 
komandu pārstāvji, nav devuši savu piekrišanu komandu 
pārstāvju sapūlcē.  
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PIRMS BRAUCIENU LAIVU PĀRBAUDE       [SN] 
 

 

 OOK obligāti nodrošina laivu svēršanu ar divām 
(2) sertificētām svēršanas un mērīšanas ierīcēm, kas tiks 
piemērotas standarta laivu pārbaudes procedūrās.  

 

  Smailītes vai kanoe garums obligāti jāmēra starp 
priekšgalu  un pakaļgalu. 
  

  Pēc mērīšanas un svēršanas  nav atļauts veikt 
laivu izmaiņas pirms sacensībām. 

 

 Visas vaļīgāks detaļas ir jānoņem. 
 

  Jebkuriem stiprinājumiem, kas sastāv no ūdeni 
absorbējoša materiāla, jābūt absolūti sausiem, pretējā 
gadījumā tie tiks noņemti pie svēršanas. 

 

  Ir atļauts pastāvīgi piestiprināt ceļgala balstu pie 
grīdas dēļa. 
 

 
 
LAIVU UN PERSONU NUMURI                  [SN] 

 

 

  Visām laivām obligāti jābūt laivas numuriem. Tā 
ir vertikāla plāksne, kas izgatavota no caurspīdīga 
materiāla, ar baltu fonu, marķēta ar melniem cipariem. 

 

 Numura plāksnes obligāti jānovieto uz centra 
līnijas, uz aizmugurējā klāja aiz kabīnes. 

 

  Numura zīmes izmēram jābūt 18 x 20 cm. 
Cipariem uz plāksnītes obligāti jābūt redzamiem katrā 
pusē, un to augstumam obligāti jābūt 15 cm un ciparu 
platumam 25 mm . 

 

 Personisko (BIB) numurus nodrošina OOK, un tiem 
jābūt piestiprinātiem uz sportista aizmugurējās un / vai 
priekšpusējās ķermeņa daļas, kā to prasa OOK. 
Nosaukums vai galvenā sponsora vārds var tikt parādīts 
priekšpusē ar personīgajiem numuriem.
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10.NODAĻA - SACENSĪBAS 
 

DROŠĪBAS LĪDZEKĻI                            [SN] 
 

 

 Smailīti ogligāti ir jādzen uz priekšu tikai ar 
divkāršu/divlāpstiņu airi. 

 Kanoe obligāti ir jādzen uz priekšu tikai ar viena 
lāpstiņa airi. 

 Airis nekādā gadījumā un veidā nedrīkst būt 
piestiprināts pie laivas. 
 

 
    STARTS                                                [SN] 

 

 

 Starta līnija ir jāmarķē ar diviem (2) 
sarkaniem karodziņiem vai  divām (2) sarkanajām 
bojām vai ar abu kombināciju kopā. 

 

  Sportistiem starta zonā obligāti jāatrodas uz 
ūdens, ne mazāk kā trīs (3) minūtes pirms viņu noteiktā 
brauciena sākuma laika. Starta zona tiek definēta kā 
ūdens apgabals 100 metru attālumā no starta līnijas.  

 

  Divas (2) minūtes pirms noteiktā starta laika 
dalībnieku laivām obligāti jāieņem savs brauciena celiņs. 

 

  Startam obligāti jānotiek, neatsaucoties uz 
neesošajiem sportistiem. 
 

  Sākuma signālam, sportists / komandu laivas 
ieņem norādīto starta vietu tā, lai laivas priekšgals būtu 
uz starta līnijas. Automātiskās starta sistēmas gadījumā 
sportists sevi novieto tā, lai laivas priekšgals būtu uz 
starta līnijas un tādējādi novietojoties starta 
pīlē/zābakā. 
Kad visas laivas ir pareizi noregulētas, Līdzinātājs vai 
Distances tiesnesis paceļ balto karogu. 

 

  Ja starteris nav apmierināts ar sarta līniju, viņš 
/ viņa pateiks "STOP" un sāks starta procedūru no jauna. 
  

  Starteris sāks sacīkstēs/braucienu, kad 

viņš / viņa ir apmierināts-pārlicināts, ka viss notiek ar 
viņa / viņas apstiprinājumu.  

 

  Starta komanda “Ready – Set -Go”. 
 

10.2.8. a)  Pēc komandas “Ready” sportisti    
sagatavojas airēšanai ;
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10.2.8. b) Ar komandu “Set” sportisti novieto savu 
airi aizķeršanas pozīcijā. Sportisti nekādā gadījumā 
nedrīkst airēt uz priekšu, pretējā gadījumā šī 
darbība tiks uzskatīta par kļūdainu startu. Sākuma 
procedūras brīdī laiva nekādā gadījumā nedrīkst 
virzīties uz priekšu; 

 

10.2.8. c) Starters, būdams apmierināts ar sportistu 
izvietojumu un uzmanību, teiks “Go” (vai šāviens, 
vai skaļa skaņa). 

 

 Sportistiem ir jāreaģē tikai uz starta komandu / 
signālu “Go”, un viņiem nav atļauts paredzēt startu. 
Sportisti var airēt tikai dzirdot starta signālu / komandu 
“Go”. 
 

 Viltus starta gadījumā Starterim nekavējoties 
jādod skaļu signālu buzzer. Izdzirdot šo signālu, visiem 

sportistiem jāpārtrauc airēšana un jāievēro startera 
instrukcijas par jaunu startu. 

 

 Pirms jaunā starta starterim obligāti ir 
jāidentificē pārkāpējs (-i) un laivu (-es), kas veica viltus 
startu, un jāsniedz viņiem brīdinājums.  

Ja tas pats sportists / ekipāţa veic otru 
kļūdainu startu, laiva tiek diskvalificēta (DSQ) no 
sacīkstēm, un tai nekavējoties ir jāatstāj starta zona un 
trase.  

 Starteris var arī atsaukt sportistus uz jaunu 
startu neparedzētu apstākļu gadījumā (piemēram, starta 
aprīkojuma darbības traucējumi). Šajā gadījumā jādod 
tāds pats spēcīgs skaņas signāls kā viltus startam. 

 

Ja starta aprīkojuma darbības traucējumi ir 
radušies, laivai veicot kļūdainu startu, kā norādīts 
10.2.10.punktā,sportistam/ekipāţai obligati ir jāsniedz 
brīdinājums tāpat kā 10.2.13. punktā, kaut arī šī laiva, 
iespējams, nav šķērsojusi starta līniju . Ja nepareizas 
darbības iemesls nav bijis sportista kļūdains starts, sods 
nav jāpiemēro. 

 

 Ja sportists / ekipāţa nestartē un tai nav 
Konkurences komitejas apstiprināta pamatota iemesla, 
viņi tiek diskvalificēti uz atlikušajām sacensību 
sacīkstēm (DNS). 
 

 Sportists / ekipāţa, kas ierodas pārāk vēlu uz 
startu, jāuzskata par brīvprātīgu izstāšanos un tiek 
diskvalificēta uz atlikušajām sacensību sacīkstēm. 
 

 

 Starteris sastādīs rakstisku ziņojumu par 

jebkuru diskvalifikāciju (DNS) un pārsūtīs to galvenai 

sacensību amatpersonai .
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 AIRĒŠANA PA DISTANCI                       [SN] 
 

 

 Sacīkstēs līdz 1000 metriem sportistiem visa 
laiva jāuztur piecu (5) metru platā joslā vidējā zonā no 
trases sākuma līdz beigām. Pēc jebkuras novirzes laivai 
nekavējoties jādodas atpakaļ uz šo joslas centrālo zonu 
 

Ja laiva nespēj aktīvi atgriezties un / vai 
sacensībās iegūst priekšrocību, laiva var tikt 
diskvalificēta no sacensībām (DSQ). 

 

 Laiva, kas izairē no iedalītā celiņa, ir jabūt 
diskvalificētai (DSQ) no brauciena. 

 

 Pēc rakstiska ziņojuma saņemšanas no sacensību 
tiesneša, Konkurences komitejai jāizlemj, vai kādu no 
attiecīgajiem sportistiem var diskvalificēt. 

 

  Sacensību komitejai obligāti ir jāpaziņo savs 
lēmums, pirms brauciena rezultātu publicēšanas.  
 

  Ja sacensības tiek pasludinātas par spēkā 
neesošām, jaunajam startam nav atļauts mainīt ekipāţas 
sastāvu. 
 

  Ja notiek apgāšanās, sportists vai ekipāţa tad 
tiek diskvalificēta (DNF) no brauciena. 

 

 Distances tiesnesim ir tiesības pārtraukt pareizi 
startētas sacensības, ja rodas neparedzēti šķēršļi, 
izmantojot sarkano karogu un spēcīgu skaņas signālu. 
Sportistiem nekavējoties jāpārtrauc airēšana un jāgaida 
turpmākie norādījumi.  

Ja airis ir salūzis, atbalstītājs no malas nedrīkst 
sportistam piegādāt jaunu airi. 

 
 
    

            APDZĪŠANA UN NOSKALOŠANA NO VILĽA [SN] 
                                 

 

 

  Nav atļauts pielietot tempu vai saņemt 

palīdzību no laivām, kas nepiedalās sacīkstēs vai arī ar  
citiem līdzekļiem no tām.  

  Ja notiek sacensības, ekipāţām, kas nepiedalās 
sacīkstēs, ir stingri aizliegts braukt pa visu trases daļu 
vai pat tās daļu, pat ārpus marķējošām bojām.
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 GARĀS DISTANCES BRAUCIENS            [SN] 
 

 

 Sacensības, kas garākas par 1000 meteru 
distanci: 

 

10.5.1. a) Sportists var novirzīties no ceļa, ja tas 
netraucē citiem sportistiem;   

 

10.5.1. b) Kad sacīkstes notiek distancē ar 
pagrieziena punktiem, tie obligāti jāapairē ( t.i. 
pretēji pulksteņa virzienam); 

 

10.5.1.c) Sportists netiks diskvalificēts par 
pieskārienu pagrieziena punkta bojai, ja vien pēc 
pagrieziena punkta tiesnešu uzskatiem nav iegūta 
priekšrocība. Veicot pagriezienu, laiva pēc iespējas 
tuvāk var šķērsot pagriezienu, ko pagrieziena 
punktos iezīmē bojas; 
 

10.5.1. d) Ja notiek apgāšanās, sportists vai 
ekipāţa nespēj iekāpt atpakaļ laivā ar saviem 
spēkiem bez ārējas palīdzības, tad viņš/i tiek 
izslēgti no sacensībām (DNF);  
 

 

  Grupas sacīkstes un apdzīšana.  
 

10.5.2. a) Kad laiva apdzen citu laivu, apdzenošās 
laivas pienākums ir vienmēr  turēties nomaļus no 
citas laivas; 
 

10.5.2. b) Kad laiva sacenšas laivu grupā, tad visu 
grupas sportistu pienākums ir visu laiku būt brīviem 
no citiem sportistiem. Šis noteikums attiecas arī uz 
visiem manevriem grupas ietvaros. 
 

 Sadursme vai bojājumi 
 

Ikvienu sportistu, kuru Disatnču tiesnesis uzskata par 
atbildīgu par sadursmi vai kurš sabojā cita sportista laivu 
vai airi vai nevajadzīgi novirzās no viņu gaitas, var tikt 
diskvalificēts (DSQ), un no viņa var prasīt atlīdzināt 
zaudējumus. 

 

  Bojātām  laivām  obligāti jāpamet distance. Ja 
laiva neizstājas no trases, tad sportists tiek 
diskvalificēts (DSQ). 



ICF Canoe Sprint Competition Rules 2019 
  

FINIŠS                                                       [SN] 
 

 

  Laiva ir finišējusi sacīkstēs, kad tās priekšgals 
šķēro finiša līniju ar visiem tajā esošiem komandas 
sportistiem.  

 

Finiša līnijas tiesneši nosaka sacensību rezultātu, 
pamatojoties uz attairējošo laivu secību. 
  

 Ja finiša līniju vienlaikus šķērso divas (2) vai 
vairāk laivas, tās saņem vienādu klasifikāciju galīgajā 
vērtējumā. Ja, jebkuras vietas finiša laiks nosaka pāreju 
uz nākamo sacensību posmu, tiks piemēroti šādi 
noteikumi: 

 

10.6.3. a) Ikreiz, kad nākamajā sacensību posmā ir 
pieejams pietiekams celiņu skaits, izloze nosaka, uz 
kuru sacīksti šīs laivas dosies tālāk. Ir iespējams arī 
izmantot celiņu numuru nulle (0) vai 10; 

 

10.6.3. b) Ja nav pietiekami daudz celiņu, tad notiks 
atkārtoti braucieni starp iesaistītajām laivām pēc 
dienas pēdējiem braucieniem vai pusdienas 
programmas; 

 

10.6.3. c) Ja atkārtotajā sacīkstē notiek nenotikuš 
brauciens, izlozi noteiks iznākums. 
  

  Ja fotoattēla finišs apstiprina divu (2) vai vairāk 
laivu neiksistēšanu braucienā pēc finiša, tad galīgais 
rangs tiek noteikts pēc labākās vietas, kuru šīs laivas ir 
sasniegušas. piem. divus (2) vai vairākus var reģistrēt kā 
pirmo, otro, trešo utt.
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DISKVALIFIKĀCIJA                                     [VN] 
 

 

 Visi sportisti, kuri mēģina sacensties sacīkstēs ar 
citiem līdzekļiem, izņemot godprātīgus līdzekļus, vai kuri 
pārkāpj sacīkšu noteikumus, vai kuri neievēro sacīkšu 
noteikumu godpilno raksturu, tiek diskvalificēti no 
attiecīgajām sacensībām (DSQ). 

 

  Ja sportists / komandu laiva ir noairējuši 
braucienu ar laivu, kura tiek parādīta un pārbaudīta pēc 
brauciena, kura neatbilst SKF noteikumiem, tiek 
diskvalificēta (DSQ) no esošā brauciena.  

 

 Ir aizliegts saņemt ārējo palīdzību brauciena 
laikā.  
 

   Nevienu sportistu / komandu laivu sacensību 
norises laikā nedrīkst pavadīt kopā sacensību trasē un 
blakus tai ar citām laivām. 

 

  Neviens sportists/ komandu laiva nedrīkst 
saņemt palīdzību no malas, izmantojot objektus, kas 

iemesti trasē.  
 

  Jebkurš no iepriekšminētajiem pārkāpumiem 
rezultāts tam būs attiecīgo sportistu diskvalifikācija 
(DSQ).  
 

 Diskvalifikācija obligāti ir rakstiski jāapstiprina 
Konkurences komitejai, norādot iemeslus. Sportista  
komandas pārstavim jāapstiprina paziņojuma saņemšana 
ar precīzu laiku, kas iezīmē protesta laika sākumu. 

 

  Ja diskvalifikācijas apstiprinājuma kopija netiek 
piegādāta komandu pārstāvim/vadītājam, tas nav 
iemesls, lai  neatceltu  diskvalifikāciju. 

 
 

  Sacensību komiteja var disciplinēt jebkuru 
sportistu vai amatpersonu, kura rīcība kaitē 
sacensību labajai kārtībai un norisei. Konkurences 
komiteja var viņu diskvalificēt uz šo sacensību 
periodu.
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11.NODAĻA – PĒCSACENSĪBAS 
 

SPORTISTI PĒC BRAUCIENIEM                     [SN] 
 

Sportistiem jāatstāj distance pēc sacensību 
finiša un viņi nevar traucēt nākamajam braucienam.  
 

Laivas, kuras izvēlējušies sacensību komiteja 
laivu kontrolei, nekavējoties pēc brauciena viņām ir 
jādodas uz laivi kontroli/svēršanu.   

 
  Ja sportists tiek izvēlēts dopinga kontrolei, tad 

viņam jāievēro visas saistības, kas noteiktas un attiecas 
uz SKF un PADA doping noteikumiem.  
 

 Pirms apbalvošanas ceremonijas trim labākajiem 
(3) fināla atlētiem / komandu laivām obligāti jābūt klāt 
norādītajā vietā un laikā. 
 

  Pasaules čempionātos, Pasaules kausos un 
Olimpiskajās spēlēs uz apbalvošanas ceremoniju 
sportistiem obligāti ir jāvēlk savas NF formas tērpi un 
apavi. 

 
PROTESTS                                            [VN] 

 

 

 Protests par sportista / komandu laivu tiesībām 
piedalīties sacensībās jāadresē Konkurences komitejai un 
jānodod galvenajai amatpersonai ne vēlāk kā vienu (1) 
stundu pirms sacensību pirmā brauciena sākuma.  

 

 Sacensību laikā izteiktajam protestam obligāti 
jābūt rakstveida formā, adresētam Konkurences 
komitejai un jānodod galvenajai amatpersonai ne vēlāk 
kā 20 minūtes pēc tam, kad komandas pārstāvis ir 
informēts par lēmumu pret savu sportistu vai komandu 
un parakstījis kvīti. 
 

 Par visiem protestiem ir jāmaksā maksa 75,- 
Euro (vai vienāda summa vietējā valūtā). Ja protests 
tiek apmierināts, tad iemaksātā summa tiks atmaksāta. 
 

 Kad tiek veikts protests vai tiek sagatavots 
ziņojums pret sportistu vai komandu, tad attiecīgā 
sportista/ komandas pārstāvim ir jāuzrāda protests vai 
ziņojums, lai viņš ar to iepazītos.  
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PASAULES LABĀKAIS LAIKS                 [SN] 
 

 

 Ātrākie sacīkšu laiki tiks oficiāli reģistrēti un 
iekļauti pasaules labāko laiks sarakstā Olimpiskajās 
spēlēs, Pasaules čempionātos, Pasaules kausos, 
daudzsporta spēlēs, kontinentālajos un reģionālajos 
čempionātos.  

 Pasaules Labākie Laiki (PL) būs oficiāli tikai tad, 
ja sacensības tiks aprīkotas ar : 

 

• SKF akreditēta starta sistēma; 

• SKF akreditēta laika noteikšanas sistēma; 

• SKF akreditēta foto apsrādes kamera (NO VCR); 

• SKF akreditēta distance; 

• SKF akreditēta /atzīta (-as) vēja mērīšanas ierīce 
(-es) vēja parametra mērīšanai, ko noteikusi SKF. 

  

  Pasaules labakais laiks (PL) tiek ierakstīti divās 
(2) vecuma grupās, tikai Junioru (U18) un Senioru. PL 
tiks ierakstīts tikai par notikumiem, kas tajā gadā ir 
pārstāvēti Pasaules čempionātos.  

 

 Jaunais PL ar OOK vai arī ar citiem atzītiem 
laika noteikšanas pakalpojumu sniedzējiem, obligāti 
jānosūta SKF 7 dienu laikā pēc apstiprināto sacensību 
beigām.  

 
 
REZULTĀTI UN REPORTS               [PR] 

 

 

Pēc pasaules čempionātu un visu Starptautisko kanoe 
sprinta sacensību beigām, kas uzskaitītas SKF sacensību 
kalendārā, OOK divu (2) rezultātu kopijas, protestu un 
apelāciju eksemplārus obligāti nosūta SKF galvenajai 
mītnei (SKF GM), kā arī obligati ir jāizvieto elektroniski 
oficiālajā vietnē.
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 12. NODAĻA – OLIMPISKĀS SPĒLES 
 

Skatīt Starptautiskos sacensību noteikumus un īpašos 
noteikumus Pasaules čempionātiem, izņemot tos, kas 
grozīti šajā nodaļā. 

 

ORGANIZĒŠANA                                       [SN] 
 

 

 Pieteikuma formai, pieteikumiem un Olimpisko 
spēļu programmai obligtāi jābūt saskaņā ar SOK 
noteikumiem. 
  

  Uz visiem noteikumiem, ko nereglamentē SOK, 
attiecas attiecīgie SKF noteikumi. 

 

  Kur piemērojami SKF noteikumi, tad uz tiem var 
attiekties SOK noteikumi, kas saistīti ar olimpiskajām 
spēlēm. 

SACENSĪBU PROGRAMA                           [SN] 
 

Olimpiskās distances: 
 

 

                                    Vīrieši 
 

MK1 
 

Men’s Kayak single 
 

200m 
 

MK4 
 

Men’s Kayak four 
 

500m 
 

MK1 
 

Men’s Kayak single 
 

1000m 
 

MK2 
 

Men’s Kayak double 
 

1000m 
 

MC1 
 

Men’s Canoe single 
 

1000m 
 

MC2 
 

Men’s Canoe double 
 

1000m 
 

                                   Sievietes 
 

WK1 
 

Women’s Kayak single 
 

200m 
 

WC1 
 

Women’s Canoe single 
 

200m 
 

WK1 
 

Women’s Kayak single 
 

500m 
 

WC2 
 

Women’s Canoe double 
 

500m 
 

WK2 
 

Women’s Kayak double 
 

500m 
 

WK4 
 

Women’s Kayak four 
 

500m 
MK1- Men Kayak/ Vīrieši Smailīte                    WK1- Women Kayak/ Sievietes Smailītes 

MC1-Men Canoe/ Vīrieši Kanoe                        WC1- Women Canoe/ Sievietes Kanooe
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  SISTĒMAS SADALĪJUMS UN PROGRESĒŠANA 
 

[SN] 

 

 Sistēmas izloze vai Pasaules ranga saraksta 
izmantošana braucieniem ir jāveic laikā zem SOK 
apstiprinātas personas un to uzraudzībā. 

 

 Sadalīšana braucienos obligāti jāveic saskaņā ar 
sistēmu, kas norādīta 5.1. un 13.6. Progresēšanas 
sistēma ir parādīta 2. pielikumā. 

 

  PIETEIKŠANĀS 
 

[SN] 

 

Pieteikumus Olimpiskajām spēlēm var veikt tikai caur  
NOK saskaņā ar ielūgumā noteiktajiem noteikumiem. 

 

  LAIVU UN STIPRINĀJUMU PĀRBAUDE 
 

[SN] 

 

  Saskaņā ar punktu 13.9. 
 

 Uz sporta apģērba, aksesuāriem vai vispār uz 
jebkura apģērba vai aprīkojuma, ko valkā vai izmanto 
sportisti vai citi Olimpisko spēļu dalībnieki, nedrīkst 
parādīties nekāda veida komerciāla vai cita veida 
reklāma vai propaganda. 

 

 Laivām, piederumiem un apģērbam var būt 
reklāmas simboli, preču zīmes vai emblēmas un vārdi, lai 
identificētu attiecīgā izstrādājuma vai aprīkojuma 
raţotāju, ar nosacījumu, ka šāda identifikācija obligāti 
nedrīkst pārsniegt kopējo SOK noteikto platību. 
  

 Vārds “identifikācija” nozīmē tikai preces 
faktiskā raţotāja nosaukuma, apzīmējuma, preču zīmes, 
logotipa vai citas atšķirības zīmes parastu attēlojumu. 
Iekārtas vai apģērba izstrādājumu trešās puses firmas 
zīme nav atļauta. Identifikācija var parādīties tikai 
vienu reizi vienībā, ja vien SOK to nav norādījusi. 

 

  Sportisti un visas personu, kas ieņem oficiālu 
statusu, viņu formas tērpā var būt NOK Olimpiskais 
emblēmas karogs vai arī ar OSOK piekrišanu OSOK 
Olimpiskās emblēmas karogs. SKF amatpersonas var 
nēsāt starptautiskās federācijas formas tērpu un 
emblēmu.
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 Jebkura laiva, aksesuārs vai apģērba gabals, kas 
neatbilst iepriekšminētajiem nosacījumiem, netiks 
piemērota lietošanai sacensību laikā. Sportisti ir atbildīgi 
par savu ekipējumu. 
  

 Lai jauns laivu dizains varētu pretendēt uz 
Olimpiskajām spēlēm, tam pašam laivu dizainam 
obligāti jābūt izturējušam oficiālo laivu kontroli 
Pasaules čempionātos vai Pasaules kausā gadu pirms 
Olimpiskajām spēlēm. 

 

 Olimpiskajās spēlēs sportistu vārdi obligāti jabūt 
piestiprinātiem laivu sānos. Vārdi (burti) uz uzlīmēm 
vajadzētu būt tieši zem kabīnes. Precīzu pozicionēšanu 
noteiks SKF Tehniskais Delegāts. 

 

 Nosaukuma uzlīmes izmērs ir vismaz sešu (6) cm 
augstas un ir ar melniem burtiem uz balta fona. Fontam 
jābūt “Arial Black” ar lielajiem burtiem ar vārdu vai 
vārda burtu, kam seko uzvārds. 
  

 Uzlīmes piegādās OSOK. SKF amatpersonas tās 
pielīmēs pirmajā laivas kontrolē. 
  

  Olimpiskajās spēlēs visām laivām pirms 
sacensībām obligati ir jāiziet 1. laivu kontrole.
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13. NODAĻA - PASAULES ČEMPIONĀTS 
 

Skatīt Starptautiskos sacensību noteikumus, izņemot tos, 
kas grozīti šajā nodaļā. 

 

ORGANIZĀCIJA                                          [VN] 
 

 

 Pasaules čempionātu var organizēt katru gadu ar 
SKF Direktoru padomes piekrišanu tajā apstiprinātā vietā 
un laikā, un saskaņā ar SKF kanoe sprinta noteikumiem. 
Olimpiskā gada laikā Pasaules čempionāts var sastāvēt 
tikai no neolimpiskiem notikumiem. 

 

  Sacensības var rīkot četras (4) vai četras ar pusi 
(4 ½) dienas pēc kārtas. 

 

  Pieteikšanās uz visām distancēm obligati ir 
ierobeţota ar vienu (1) dalībnieku no NF.

 
 

Var pieteikt aizvietotājus un viņi var piedalīties 
sacīkstēs saskaņā ar noteikumiem 1.6., 6.1. 
6.2 un 9.5

        

SACENSCĪBU PROGRAMA                        [VN] 
 

 

  Pasaules čempionāti notiek Olimpiskajās un ne 
Olimpiskajās distancēs . 

 

13.2.1. a) Olimpiskās distances skatīt pielikumā 
nr. 12.2. 

 

13.2.1. b) Par neolimpiskajām distancēm Pasaules 
čempionātos lems SKF Direktoru padome pēc KSK 
ieteikuma gadu pirms sacensībām. Potenciālo 
distanču saraksts: 

 

 

        Vīrieši 
 

     Sievietes 
 

        Jauktie 

200m 
 

MK2 200m 
 

WK2 200m 
 

XK2 200m 
 

MK4 200m 
 

WK4 200m 
 

XK4 200m 
 

MC1 200m 
  

 

MC2 200m 
 

WC2 200m 
 

XC2 200m 
 

MC4 200m 
 

WC4 200m 
 

XC4 200m 
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500m 

 

MK1 500m 
  

 

MK2 500m 
  

XK2 500m 
   

XK4 500m 
 

MC1 500m 
 

WC1 500m 
 

 

MC2 500m 
  

XC2 500m 
 

MC4 500m 
 

WC4 500m 
 

XC4 500m 

1000m 
  

WK1 1000m 
 

  

WK2 1000m 
 

XK2 1000m 
 

MK4 1000m 
 

WK4 1000m 
 

XK4 1000m 
  

WC1 1000m 
 

  

WC2 1000m 
 

XC2 1000m 
 

MC4 1000m 
 

WC4 1000m 
 

XC4 1000m 

5000m 
 

MK1 5000m 
 

WK1 5000m 
 

 

MK2 5000m 
 

WK2 5000m 
 

XK2 5000m 
 

MK4 5000m 
 

WK4 5000m 
 

XK4 5000m 
 

MC1 5000m 
 

WC1 5000m 
 

 

MC2 5000m 
 

WC2 5000m 
 

XC2 5000m 

 

Papildus Parakanoe distances var tikt apspriestas 
Pasaules čempionatā. 
 

SISTĒMAS SADALĪJUMS UN PROGRESĒŠANA [VN] 
 

 

 Izloze pirmajām sacīkstēm katrā klasē obligāti ir 
jāveic SKF amatpersonas kontrolē un OOK dalībnieka 
uzraudzībā.
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  Dalīšana pa braucieniem vajadzētu būt veiktai 
saskaņā ar kanoe sprinta noteikumiem ar šādiem 
papildinājumiem: 
 

13.3.2. a) Dalīšana pa braucieniem tiks balstīta 
uz: 

 

• Iepriekšējo Pasaules čempionātu rezultātiem. Laivas, 
kas izvietojās A, B un C finālā, attiecīgā gadījumā 
tiks automātiski izsijātas. Atlikušo daļu ievietos 
braucienos, izlozējot; 
VAI 

• Oficiālo SKF Pasaules reitingu. Sportisti un 
ekipāţas, kas ir ierindojušies būs automātiski 
izsijāti. Atlikušie tiks ievietoti pa braucieniem, 
izlozējot tos.  

 

13.3.2. b) Ja veic izmaiņas komandu pārstavju 
sanāksmē un konstatē, ka patiesais laivu skaits ir 
pārāk mazs priekš izmantotā plāna, tad var būt 
jauna izloze faktiskajam laivu skaitam un izvēlēts 
jauns plāns. 

 

  Saistībā ar progresa plānu laivas no katra 
brauciena dodas uz nākamo atbilstošo sacensību posmu. 
Pārējie tiek izslēgti.  

 

  Saistībā ar progresēšanas plānu laivas no katra 
pusfināla virzās uz finālu. Pārējie tiek izslēgti.  

  

  Sacensību komiteja izlems, kurš progresa plāns 
(1 vai 2) tiks izmantots distancēm.  

 
 Airētāju celiņu sadalījums pusfināliem un 

fināliem automātiski nosaka pēc iepriekšējo brauciena 
rezultātiem. 

 

 Pusfināls netiks rīkots, ja visas konkurējošās 
laivas sasniegs nākamo sacensību posmu. Fināla celiņi 
tiks noteikti, izmantojot izlozi no laivām, kuras parādīja 
viss labāko rezultātu.  

 

  Globālajā Olimpiskajā kvalifikācijā K4 ekipāţas 
sastāvs, kurš kvalificējies pusfinālam vai finālam, var tikt 
mainīts uz nākamo sacensības posmu. 
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  UZAICINĀJUMI, PIETEIKŠANĀS UN 
SACENSĪBU SARAKSTS 
 

 

 

[VN] 

 Uzaicinājumus uz Pasaules čempionātiem izdos 
organizējošā NF (vai OOK), un tiem jābūt saskaņā ar SKF 
noteikumiem. Ielūgumi jānosūta vismaz deviņus (9) 
mēnešus pirms pirmās čempionāta dienas. 

          
Pieteikšanās: 

 

13.4.2. a) Pieteikšanās process ir aprakstīts 
punktā 1.6.; 

 

13.4.2. b) Pieteikšanās termiņš ir 45 pilnas dienas 
pirms pirmās sacensību dienas;  

 

13.4.2. c) Laivas atsaukšana no sacensībām ir 
atļauta tikai piecas (5) dienas pirms pirmās 
sacensību dienas bez sekām.  

 

  Sacensību progarmmai jābūt pieejamai vismaz 
trīs (3) dienas pirms čempionāta, un tajā jābūt šādai 
informācijai: 

 

13.4.3. a) Katra brauciena starta laikam ( brauciens, 
kā arī fināls); 

 

13.4.3. b) Sportistu vārdi un NF katrā braucienā. 
 

  BRAUCIENI UN INTERVĀLI 
 

[SN] 

 

1000 m un 500 m braucienos intervālam starp distancēm 
(priekšbrauciena, pusfināla un fināla) nedrīkst būt 
mazākam par 30 minūtēm. 

 

  SACENSĪBU KOMITEJA UN AMATPERSONAS [VN] 
 

 Pasaules čempionātiem jābūt pārvaldītiem zem 
galvenās amatpersonas, kuru ieceļ SKF Direktoru 
padome.  

 

 Pasaules čempionātu laikā sacensību komitejas 
sastavā jābūt trim (3) amatpersonām, kurām jābūt 
derīgai Starptautiskai oficiālajai kanoe sprinta kartei. 
Viņi ir:  

 

13.6.2. a) Galvenā amatpersona (tehniskais 
priekšsēdētājs vai viņa vietnieks no KSK); 

 

13.6.2. b) Galvenais tiesnesis (no KSK); 
13.6.2. c) Galvenā tiesneša vietnieks.
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 Amatpersonas (izņemot ţūrijas un sacensības 
komiteju), kas piedalās Pasaules čempionātos, ir:    

 

• Competition Manager - Sacensību menedžeris 

• Starters - Starteris 
• Aligners- Līdzinātajs 

• Course Umpires- Distances Tiesnesis (Arbitrs) 

• Finishing Line Judges - Finiša Līnijas Tiesnesis 

• Boat Controllers- Laivu kontralieris 

• Medical Officer- Medicīnas darbinieks 
 Ceļojuma izdevumus par 

Starptautiskajām tehniskajām amatpersonām  
segs sacensību organizācijas NF: 

• Chief Official – Galvenā amatpersona 

• Chief Judge – Galvenais tiesnesis 

• Deputy Chief Judge- Galvenā tiesneša vietnieks 

• Competition Manager- Sacensību menedžeris 

• Starters- Starteris 

• Aligners- Līdzinātajs 

• Course Umpires- Distances Tiesnesis (Arbitrs) 

• Finishing Line Judges- Finiša Līnijas Tiesnesis 

• Boat Controllers- Laivu kontrolieris 

• Medical Officer- Medicīnas darbinieks 
 

 Katra komanda, kas apmeklē Pasaules 
čempionātu, maksā administrācijas maksu (kuru nosaka 
KSK), lai dalītu STA ceļa izdevumus, kuri piedalās 
Pasaules čempionātos. Par visiem STA sacensību laikā 
(istabām un valdi) ir atbildīga OOK administrācija. 
 

 

 
 
 
STARTS UN APRĪKOJUMS                           [SN] 

 

  Automātiskā starta sistēma, kuru ir akceptējusi 
SKF, kas ir aprīkota ar skaļruņiem katrā starta 
pozīcijā un ir obligāta visās sacensībās. 

 

   OOK obligāti jānodrišana skaiļrunis priekš 
startera, kas būtu paradzēts priekš starta došanas. 

 

  Ja nepieciešams, palīgi tur laivas pakaļgalu un 
atbrīvo tos, kad ir dots šaviens vai elektroniskās skaņas 
signāls. 

  Katrā starta līnijas pozīcijā obligāti jābūt video 
sistēmai ar kameru/ VCR ar lēnu atkartošanas iespēju, 
lai kontrolētu sportistu startus Pasaules čempionātos un 
Olimpiskajās spelēs. Video būs tikai pieejams satrtera 
rīcībā.  
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FOTO-FINIŠS UN LAIKU PIEĽEMŠANA        [SN] 
 

 

  Pasaules čempionātos laivu secība, kas ierodas 
finiša taisnē, tiks izlemta, izmantojot foto finiša 
sistēmu. 

 

 OOK ir jānodrošina divi (2) SKF akceptēti foto 
finiša aprīkojuma komplekti. Laiks jāreģistrē 1 / 1000’s 
un jāpublicē ar 1 / 100’s sekundes. Tikai finālā, ja laika 
starpība starp vienu laivu un citu laivu (-ām) ir 5/1000 
sekundes vai mazāka, lēnākām laivām tiks dots tāds pats 
laiks un vieta kā ātrākajai laivai.  

 

 Obligāti jābūt aprīkotai video sistēmai ar 
kameru/ VCR ar palēninātu kustību, kurai obligāti 
jāparāda sportista relatīvā pozīcija viņu laivā finiša 
taisnē.  

 

  Amatpersonām obligāti ir jāredz, ka par katru 
braucienu tiek uzņemts foto finišs (priekšbrauciens, 
pusfināls un fināls). 
 

 Foto finiša sistēmai obligāti ir jāieraksta visas 
finišējušās laivas.  

 

  Foto finišam obligāti jābūt galvenā finiša 
tiesneša, sacensību komitejas un ţūrijas rīcībā.  

 

 Galvenajam finiša tiesnesim un sacensību komitejai 
savi lēmumi ir jāsalīdzina ar foto finiša rezultātiem, pēdējais 
ir izšķirošais. Katrs sacensību rezultāts ir obligāti apstiprināts 
ar sacensības komiteju. 
 

 Pasaules čempionātos, kā arī Olimpisko spēļu 
laikā atsevišķu laiku kontroles sistēma netiks izmantota. 
Ja elektroniskā laika uzskaite neizdodas, finiša 
tiesnešiem laiks jāuzņem ar hronometra palīdzību.  

 

 Laika, punktu un punktu sistēmu nodrošinātājus 
SKF sacensībās var pārvaldīt tikai SKF apstiprināti laika, 
punktu un punktu sistēmu nodrošinātāji.  
 

 Laiku, punktu skaitu un rezultāta sistēmas 
uzdevums ir sniegt informāciju, kas noteikts SKF 
tehniskajā rokasgrāmatā par kanoe sprinta 
čempionātiem. 

 

  Prasības: 
 

• Tūlītēju sacensību programmas atjauninājumi; 

• Komandu pārstāvju sanāksmes atjauninājumi; 
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•  Sacīkšu organizācija, ieskaitot tūlītēju laivu 
klasifikāciju; 

• Medaļu galdi; 

• Punktu klasifikācija; 

• Statistika (piem.sacesnsību braucienu skaits, 
sportisti, labākie laiki); 

• Pārstāvis ko var izmantot medijiem/skatītājiem;  
• Tiešsaistes sistēma (tiešsaistes ieraksti, 

akreditācija, starta saraksti, rezultāti mājas lapā). 
 

  Sistēmas obligāti ir japārbauda vismaz vienu (1) 
gadu pirms sacensību sākuma.  

 

LAIVU UN APRĪKOJUMA KONTROLE      [SN] 
 

 

Trīs (3) laivu pārbaudes veidi: 
 

  Laivu kontrole pirms sacensībām ir aprakstīta 
punktā 9.7; 

 
13.9.1. a) Komandas ir atbildīgas par laivu kontroli 
pirms sacensībām; 

 

13.9.1. b) Pirms pirmās sacensību dienas katra 
iesaistītā NF var nosvērt savas laivas, kuras tiks 
izmantotas Pasaules čempionātā, lai pārliecinātos, 
ka viņu laivas atbilst noteikumiem;  
13.9.1. c) Papildu svars, ja tāds ir, obligāti 
jāpiestiprina pie laivas korpusa. 

 

  Identitāte un polioksīda kontrole: 
 

13.9.2. a) Pirms brauciena uz starta visiem 
sportistiem un laivām obligāti ir jāiziet cauri ID un 
polioksīda kontrolei; 

 

13.9.2. b) Amatpersonas: 
 

• Pārbaudīt visus sportistu ID, ķermeņa numurus, 
laivu numurus, formas tērpus un ekipāţas 
vienveidību;  

• Pārbaudīt, vai laivā nav svešķermeņu, kas uzlabo 
veiktspēju un jebkuras citas aizliegtas ierīces, kas 
minētas 3.2.5. un 3.2.10. punktos;  

•  Ja trūkst kāda no laivām, informēt sacensības 
komiteju.  
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13.9.2. c) Formas tērpi: 

•  Sportistiem jāvalkā piemērots oficiāls apģērbs, ar 
kuru viegli identificēt pārstāvēto valsti. Katram 
sportistam obligāti jābūt komandas formastērpā, 
kas minēts pieteikuma ierakstos vai vēlākais 
akreditācijā;  

• Komandu laivās obligāti jābūt vienādiem visiem 
sportistiem formas tērpos, ieskaitot apģērba 
piedurknes garumu, cepures, galvas saites un 
fartukiem. 

 

  Pēc brauciena laivu kontrole būs tieši pēs 
visiem braucieniem. 

              
               APELĀCIJA                                          [VN] 

 

      

  Komandu pārstāvjiem vai citiem NF 
pārstāvjiem ir tiesības savu sportistu vārdā pārsūdzēt 
sacensības konkurences komitejas lēmumu. 

 

 Apelācija obligāti ir jānosūta ţūrijas 
priekšsēdētājam rakstiski, norādot iemeslus, ne vēlāk kā 
20 minūtes pēc tam, kad komandas partāvis ir informēts 
ar rakstisku paziņojumu par lēmumu pret viņa sportistu, 
vai komandu un ir parakstījis saņemto kvīti.  

 

  Par apelāciju obligāti jāpievieno maksa 75,-
Eiro (vai vienāda summa vietējā valūtā). Maksa tiks 
atmaksāta, ja apelācija tiks apmierināta. 

 

  Apelācija ir jāuzklausa pēc iespējas ātrāk. Var 
tikt izsaukti arī liecinieki. 

 

  Ţūrijas lēmums ir galīgs.   

 

BALVAS                                                   [VN] 
 

 

 Medaļas tiek piešķirtas saskaņā ar 1.8.6. 
punktu, un tās nekādā gadījumā nedrīkst pasniegt citām 
personām, izņemot tās, kuras ir uzvarējušas čempionāta 
sacīkstēs. 

 

  Tikai medeļas, izslēdzot visas citas parējās 
balvas, tiek pasniegtas oficiālajā ceremonijā. 
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SARPTAUTISKO KAUSU VĒRTEJUMS   [VN] 
 

 

  Starptautiskā kausa izcīņas rangs ir 
saskaņā ar punktu 1.8.7.  
 

 

  Ranga punktus piešķir šādi: 
 

 

Punkti 
 

Vieta 
 

Fināls A 
 

Fināls B 
 

Fināls C 

1st  
 

30 
 

20 
 

10 

2nd 
 

28 
 

18 
 

8 

3rd 
 

27 
 

17 
 

7 

4th 
 

26 
 

16 
 

6 

5th 
 

25 
 

15 
 

5 

6th 
 

24 
 

14 
 

4 

7th 
 

23 
 

13 
 

3 

8th 
 

22 
 

12 
 

2 

9th 
 

21 
 

11 
 

1 
 

Visas pārējās 
 

1 
 

1 
 

1 

 

  Visas laivas, kas piedalījās braucienā, saņems 
vismaz vienu (1) punktu. 

 
  Parakanoe rezultāti (tikai Paralimpiskie 

notikumi) ir iekļauti kanoe sprinta starptautiskā kausa 
aprēķinos. 

 

MASTERU PASAULES ČEMPIONĀTS          [VN] 
 

 

  

Nav ierobeţojumu, laivu skaitam viena klasē no 
katras NF.  

 

 K2/C2 vai K4/C4 distancēs vidējais vecums ir  
konkrēti noteikts katrā vecumu grupā, kurā 
komandu laivas var sacensties.
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14.NODAĻA – JUNIORU UN U23 PASAULES 
ČEMPIONĀTS 

 

Skatīt Starptautisko sacensību noteikumus un īpašos 
noteikumus Pasaules čempionātiem, izņemot tos, kas 
grozīti šajā nodaļā.  

ORGANIZĀCIJA                                 [VN] 
 

 

  Pasaules čempionāti junioriem un jaunākiem 
par 23 gadiem var būt organizēti katru gadu ar SKF 
Direktoru padomes piekrišanu un var tikt tikai organizēti 
tajā apstiprinātajā vietā un laikā, saskaņā ar SKF kanoe 
sprinta noteikumiem.  Kopīgi ir jāorganizē Pasaules 
čempionāti olimpiskajās disciplīnās priekš juniorim un 
U23 vecuma grupām. Junioru čempionāti nedrīkst notikt 
tajā pašā laikā un tajā pašā vietā, kur notiek senioru 
čempionāti. 

 

  Sacensības var notikt četras (4) dienas pēc 
kārtas. 

 
 
 

Juniori un U23 sportisti, attiecas uz 
noteikumiem 1.4.
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15. NODAĻA – PASAULES KAUSS 
 

Skatīt Starptautisko sacensību noteikumus un īpašos 
noteikumus Pasaules čempionātiem, izņemot tos, kas 
grozīti šajā nodaļā.  

 

ORGANIZĀCIJA                                         [VN] 
 

 

  SKF kanoe sprinta Pasaules kausa sacensības 
obligāti jābūt organizetām zem SKF aizgādības. 

 
  Kanoe sprinta Pasaules kausa sacensības notiek 

saskaņā ar SKF noteikumiem kanoe sprintā.   
 

  Kanoe sprinta Pasaules kausa sacensības notiek 
katru gadu ar vismaz divām (2) sacensībām.  

 

  Divas (2) nedēļas pirms Pasaules čempionāta vai 
Olimpiskajām spēlēm nevar tikt rīkotas Pasaules kausa 
sacensības.. 

  Katra NF drīkst pieteikt nevairāk kā divas (2) 
laivas katrā distancē Pasaules kausa sacensībās.  

       

SACENSĪBU PROGRAMA                         [VN] 
 

 

 Sacensībām jābūt organizētm trīs (3) vai trīs ar 
pusi (3 ½) dienas, bet SKF Direktoru padome tās var 
pagarināt, ja tas nepieciešams. Progresēšanas sistēmai 
jābalstās uz Pasaules čempionāta noteikumiem.  
 

  Sacensību grafiks obligāti ir jānosaka vismaz 
trīs (3) mēnešus pirms pirmās sacensību dienas pēc 
KSPK, pamatojoties uz SKF Direktoru padomes 
apstiprinātām distancēm.  
 

 Sacensību grafiku var pielāgot atbilstoši 
televīzijas prasībām. Sarunas starp SKF un televīziju 
obligāti jāizrunā līdz sacensību gada 1. martam.  

 

  Pēc katra Pasaules kausa sacensībām SKF 
(izmantojot laika noteikšanu / vērtēšanu) vajadzētu 
aprēķināt sportistu vērtējuma punktus saskaņā ar 
pieņemto sistēmu vīriešu smailīšu, sieviešu smailīšu, 
vīriešu kanoe, sieviešu kanoe un visām distancēm 
atsevišķi.
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 PIETEIKŠANĀS PASAULES KAUSA 
ORGANIZĒŠANAI      [VN] 

 

KSK būtu jāiesniedz priekšlikums par izvēlētajām 
vietām, ņemot vērā sacīkšu distances tehnisko 
aprīkojumu un NF pieredzi, organizējot SKF čempionātus 
vai starptautiskās sacensības. 

 
 

    SACENSĪBU KOMITEJA UN AMATPERSONAS [VN] 
 

 

  Kanoe sprinta Pasaules Kausa sacensības 
obligāti ir jāveic KSK dalībnieka pakļautībā.  

 

  OOK vajag segt KSK amatpersonu ceļa, 
uzturēšanās un ēdināšanas izdevumus.  

 

  Ja KSK uzskata, ka pēc uzaicinājuma un pirms 
sacensībām ir nepieciešama tehniska vizīte, OOK sedz 
viņu ceļa un uzturēšanās izmaksas. 
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16.NODAĻA - SKF KANOE SPRINTA RANGS 
 

PASAULES RANGS                                     [SN] 
 

 

  Katrs sportists / laiva var iegūt Pasaules ranga 
punktus īpašās kanoe sprinta sacensībās.SKF periodiski 
publicē Pasaules ranga tabulas. 

 

  Sacensības, kuras var būt iekļautas Pasaules 
ranga sarakstā:  

• Olympic Games- Olimpiskās spēles 

• World Championships- Pasaules čempionāts 

• U23World Championships-U23Pasaules čempionāts 

• World Cups- Pasaules kauss 

• Continental Championships or Continental Games 
Kontinentālie čempionāti vai Kontinentalās spēles 

• ICF invitational competitions- SKF Ielūguma 
sacensības 

 

 Ikviens sportists / laiva katru gadu var savākt 
punktus vienā (1) Pasaules čempionātā / Olimpiskajās 
spēlē un vienā (1) kontinentālajā čempionātā / spēlēs. 
 Ja sportists / laiva piedalās vairāk nekā vienā (1) 
čempionātā kalendārajā gadā, labākā sportista / laivas 
rezultāts tiek ieskaitīts Pasaules ranga tabulā. 

 

 Pasaules ranga punkti tiek piešķirti tikai Pasaules 
kausa programmā pārstāvētajās distancēs. Ja kalendārā 
gada sākumā mainās Pasaules kausa izcīņas notikumu 
saraksts, punkti, kas jau iegūti no iepriekšējā gada 
izslēgtajām distancēm, zaudē spēku 12 mēnešus pēc 
datuma, kad tie iegūti. 

 

  Katrā distancē tikai pirmajai ekipāţai/komandas 
laivai no katras Nacionālās Federacijas tiks piešķirti 
punkti. 
 

 Atsevišķos pasākumos sportistam tiks piešķirti 
Pasaules reitinga punkti.  

 

  Komandu laivās, Pasaules ranga punkti tiks NF 
neatkarīgi no ekipāţas/komandas sportistiem.  

  Ja sportistam ir dopinga pārkāpums vai citas 
disciplināras sankcijas, attiecīgajam sportistam atceļ 
visus Pasaules ranga punktus. Punkti sportistiem, kas 
ierindoti pēc tam, netiks atkārtoti piešķirti.  

  Ja sportists maina tautību, tad Pasaules ranga 
punkti atsevišķajās laivu klasēs paliek zem viņa/viņas 
vārda. Komandu laivām punkti tiks attiecināti uz 
iepriekšējo Nacionālo Federāciju.
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  Balstoties uz pašreizējiem Pasaules ranga 
punktiem, sportisti/komandu laivas var būt izsijāti/as 
SKF sacensībās.   

 

  Ja diviem (2) vai vairākiem 
sportistiem/komandu laivām  ir vienāds punktu 
skaits galīgajā vērtējumā, tad viņi saņēm 
vienādu rangu. 

 

  Punktu sistēmu nosaka SKF un  pub l i cē  
v i enu  ga du  p i rms  sacens ī bām.  
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 17.NODAĻA – STA – APMĀCĪBAS GAITA 
 

Procedūra, kā kļūt par SKF kanoe sprinta Starptautisko 
Tehnisko Amatpersonu (STA): 

 

EKSĀMENS/ PĀRBAUDE                              [VN] 
 

 

  Kanoe sprinta STA eksāmens ir saistīts ar 
semināru. NF ir tiesīga pieteikties, lai kopā organizētu 
semināru un eksāmenu.  
 

Eksāmena procedūra 
 

17.1.2. a) Apakškomiteja, kas sastāv no diviem (2) 
locekļiem, kurus ieceļ tehniskais priekšsēdētājs, un 
kuri vēlēsies: 

 

• Organizēt SKF oficialo semināru, kurā būs 
ietvertas teorijas un prakses sesijas starptautiskā 
līmeņa sacensībās;  

 

• Eksāmena kārtošanas notiek atbilstoši punktam 
1.15. 

 

17.1.2. b) Kandiāti var nokārtot eksāmenu atbilstoši 
viņu Kontinentālās asociācijas izveidotajiem 
kritērijiem vai SKF kritērijiem, ko ir izveidojis 
tehniskais priekšsēdētājs. Amatpersonas, kurus 
apstiprina tikai kontinentālā līmenī, var piedalīties 
jaunā eksāmenā, neapmeklējot citu semināru. 
 
ITO- (International Technical Official)  
STA ( Starpatutiskā tehniskā amatpersona)
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 PIELIKUMS NR.1 - DALĪŠANAS SISTĒMA AR A, B 
UN C FINĀLIEM 

 
 

H  = Heat / Brauciens 

QF = Quarterfinal/ Ceturtdaļfināls 

SF = Semi-Final/ Pusfināls 

BT = by time/ ar labāko laiku 

1-2, 1-3, 2-7… = No pirmās uz otro vietu, no pirmās uz trešo 
vietu, no otrās uz septīto vietu.... 
 

1st, 2nd, 3rd… = Laiva izcīnija pirmo vietu, laiva izcīnija otro 
vietu, laiva izcīnija trešo vietu….  

3x3rd, 4x4th, 
4x6th… 

=3 laivas  trešajās vietās, 4 laivas ceturtajā 
vietas,4 laivas sestajās vietās 

4/H1 ... L7 4.vieta no pirmā brauciena startēs pa 7 celiņu 

 

   Laivas,kas kvalificējušās A, B vai C finālam,viņu celiņu 
sadalījums tiek noteikts, pamatojoties uz  rezultātu vai laiku, 
kas sasniegts pusfināla braucienā. 

 

 
 

BOATS 
SYS 
TEM 

 

HEATS 
 

SEMI-FINALS 
 

FINALS 

 

 

10 - 18 

 

 

A 

 

2 x 9 
1-3 to Final 

4-7 + next BT 
to SF 

rest out 

 

1 x 9 
1-3 to Final 

rest out 

 

 
 
 

A: 1 x 9 

 

 

19 - 27 

 

 

B 

 

3 x 9 

1st to Final A 
2-7 to SF 
rest out 

 

2 x 9 

1-3 to Final A 
4-7 + next BT to Final B 

rest out 

 

 

A: 1 x 9 
B: 1 x 9 

 

 

28 - 36 

 

 

C 

 

4 x 9 
1-6 + 3x7th BT 

to SF 

rest out 

 

3 x 9 
1-3 to Final A 
4-6 to Final B 

rest out 

 

 

A: 1 x 9 
B: 1 x 9 

 

 

37 - 45 

 

 

D 

 

5 x 9 

1-5 + 2x6th BT 
to SF 

rest out 

 

3 x 9 

1-3 to Final A 
4-6 to Final B 
7-9 to Final C 

 
A: 1 x 9 
B: 1 x 9 
C: 1 x 9 
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46 - 54 

 

 

E 

 

6 x 9 
 

3 x 9 
 

1-4 + 3x5th BT 1-3 to Final A A: 1 x 9 

to SF 4-6 to Final B B: 1 x 9 

rest out 7-9 to Final C C: 1 x 9 

 

 

55 - 63 

 

 

F 

 

7 x 9 
 

4 x 9 
 

1-5+ next BT 1-2 + next BT to Final A  

to SF 3x3rd + 4x4th + 2x5th BT A: 1 x 9 
rest out to Final B B: 1 x 9 

 2x5th + 4x6th + 3x7th BT 
to Final C 

rest out 

C: 1 x 9 

 

 

64 - 72 

 

 

G 

 

8 x 9 
 

4 x 9 
 

1-4+ 4x5th BT 1-2 + next BT to Final A  

to SF 3x3rd + 4x4th + 2x5th BT A: 1 x 9 
rest out to Final B B: 1 x 9 

 2x5th + 4x6th + 3x7th BT 
to Final C 
rest out 

C: 1 x 9 

 

 
 
 

PLĀNS A     LAIVAS      10 - 18 
 

 

HEATS 
 

SEMI – FINALS 
 

FINALS 
 

 

 

H1 H2 
10. 5     5 
11. 6     5 

12. 6     6 
13. 7     6 
14. 7     7 
15. 8     7 
16. 8     8 

17. 9     8 
18. 9     9 

Plan A1 - SF 1 Plan A2 - SF 1 FINAL A 
 

 

4/H1 ... L5 
5/H1 ... L6 
6/H1 ... L2 

7/H1 ... L8 
4/H2 ... L4 
5/H2 ... L3 
6/H2 ... L7 

7/H2 ... L1 
next BT... L9 

 

 

4/H1 ... L4 
5/H1 ... L3 
6/H1 ... L7 

7/H1 ... L1 
4/H2 ... L5 
5/H2 ... L6 
6/H2 ... L2 

7/H2 ... L8 
next BT... L9 

 

 

1/H1 ... L5 
2/H1 ... L3 
3/H1 ... L7 

1/H2 ... L4 
2/H2 ... L6 
3/H2 ... L2 

1/SF1 ...  L8 
2/SF1 ...  L1 

3/SF1 ...  L9 

 

2 Heats 

1-3 direct to Final 
4 -7+ next BT to SF 

rest out 

 

1-3 to Final 
rest out 
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 PLĀNS B     LAIVAS      19 - 27 
 

 
 

HEATS 
 

SEMI – FINALS 
 

FINALS 

 Plan B1 - SF 1 Plan B2 - SF 1 FINAL A 

H1 H2 H3    

19. 7   6   6 2/H1 ... L5 3/H1 ... L6 1/H1 ... L5 
20. 7   7   6 4/H1 ... L7 5/H1 ... L2 1/H2 ... L4 
21. 7   7   7 6/H1 ... L1 6/H1 ... L9 1/H3 ... L6 
22. 8   7   7 3/H2 ... L4 3/H2 ... L4 1/SF1 ... L3 
23. 8   8   7 5/H2 ... L2 4/H2 ... L7 2/SF1 ... L8 
24. 8   8   8 7/H2 ... L9 6/H2 ... L8 3/SF1 ... L1 
25. 9   8   8 3/H3 ... L6 2/H3 ... L5 1/SF2 ... L7 
26. 9   9   8 4/H3 ... L3 4/H3 ... L3 2/SF2 ... L2 
27. 9   9   9 6/H3 ... L8 7/H3 ... L1 3/SF2 ... L9 

 Plan B1 - SF 2 Plan B2 - SF2 FINAL B 
 

 

 

3/H1 ... L6 

 

 

2/H1 ... L5 

 

 

4/SF1 ... L5 
 5/H1 ... L7 4/H1 ... L3 5/SF1 ... L3 
 7/H1 ... L1 7/H1 ... L9 6/SF1 ... L7 
 2/H2 ... L5 2/H2 ... L4 7/SF1 ... L1 
 4/H2 ... L3 5/H2 ... L7 4/SF2 ... L4 
 6/H2 ... L8 7/H2 ... L1 5/SF2 ... L6 
 2/H3 ... L4 3/H3 ... L6 6/SF2 ... L2 
 5/H3 ... L2 5/H3 ... L2 7/SF2 ... L8 
 7/H3 ... L9 6/H3 ... L8 Next BT ... L9 

 

3 Heats 
 

1-3 to Final A 
4 -7 + next BT to Final B 

rest out 

 

1st to Final A 
2-7 to SF 
rest out 
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PLĀNS C     LAIVAS      28 - 36 
 

 
 

HEATS 
 

SEMI – FINALS 
 

FINALS 

 Plan C1 - SF1 Plan C2 - SF 1 FINAL A 
H1 H2 H3 H4   

 

1/SF1 ... L5 

2/SF1 ... L3 
3/SF1 ... L8 
1/SF2 ... L4 
2/SF2 ... L7 
3/SF2 ... L1 

1/SF3 ... L6 
2/SF3 ... L2 
3/SF3 ... L9 

28. 7   7    7   7      1/H1 ... L5 2/H1 ... L4 
29. 8   7    7   7      5/H1 ... L8 6/H1 ... L8 
30. 8   8    7   7      2/H2 ... L4 1/H2 ... L6 
31. 8   8    8   7      6/H2 ... L1 6/H2 ... L1 
32. 8   8    8   8      2/H3 ... L6 3/H3 ... L3 
33. 9   8    8   8      5/H3 ... L2 4/H3 ... L7 
34. 9   9    8   8      3/H4 ... L3 1/H4 ... L5 
35. 9   9    9   8      4/H4 ... L7 5/H4 ... L2 
36. 9   9    9   9      1st BT ... L9 1st BT ... L9 

Plan C1 - SF 2 Plan C2 - SF 2 FINAL B 
 

 

3/H1 ... L6 

 

 

3/H1 ... L6 

 

 

4/SF1 ... L5 
5/SF1 ... L7 
6/SF1 ... L2 
4/SF2 ... L6 

5/SF2 ... L3 
6/SF2 ... L1 
4/SF3 ... L4 
5/SF3 ... L8 

6/SF3 ... L9 

4/H1 ... L2 5/H1 ... L8 
1/H2 ... L5 3/H2 ... L3 
5/H2 ... L8 4/H2 ... L7 
3/H3 ... L3 1/H3 ... L5 
4/H3 ... L7 6/H3 ... L9 
2/H4 ... L4 2/H4 ... L4 
6/H4 ... L9 4/H4 ... L2 

2nd BT ... L1 2nd BT ... L1 

Plan C1 - SF 3 Plan C2 - SF 3  
 

 

2/H1 ... L6 

 

 

1/H1 ... L5 

4/H1 ... L7 
2/H2 ... L6 
5/H2 ... L2 
2/H3 ... L4 
5/H3 ... L8 

3/H4 ... L3 
6/H4 ... L9 

3rd BT ... L1 

 

6/H1 ... L1  

3/H2 ... L3  

4/H2 ... L7  

1/H3 ... L4  

6/H3 ... L8  

1/H4 ... L5  

5/H4 ... L2  

3rd BT ... L9  

 

4 Heats 
 

1-3 to Final A 
4-6 to Final B 

rest out 

  

1-6 + 3x7th BT   

to SF   

rest out   
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PLĀNS D     LAIVAS      37 - 45 
 

 
 

HEATS 
 

SEMI – FINALS 
 

FINALS 

 Plan D1-SF 1 Plan D2-SF 1 FINAL A 
H  H  H H H    

1 2 3 4   5 1/H1 ... L5 2/H1 ... L6 1/SF1 ... L5 
37. 8 8  7 7  7 4/H1 ... L2 4/H1 ... L2 2/SF1 ... L3 
38. 8 8  8 7  7 2/H2 ... L6 1/H2 ... L5 3/SF1 ... L8 
39. 8 8  8 8  7 5/H2 ... L1 5/H2 ... L9 1/SF2 ... L4 
40. 8 8  8 8  8 3/H3 ... L7 2/H3 ... L3 2/SF2 ... L7 
41. 9 8  8 8  8 1/H4 ... L4 3/H4 ... L7 3/SF2 ... L1 
42. 9 9  8 8  8 4/H4 ... L8 4/H4 ... L8 1/SF3 ... L6 
43. 9 9  9 8  8 2/H5 ... L3 1/H5 ... L4 2/SF3 ... L2 
44. 9 9  9 9  8 5/H5 ... L9 4/H5 ... L1 3/SF3 ... L9 
45. 9 9   9 9  9    

 Plan D1-SF 2 Plan D2-SF 2 FINAL B 
 

 

 

2/H1 ... L4 

 

 

1/H1 ... L5 

 

 

4/SF1 ... L5 
 5/H1 ... L8 5/H1 ... L2 5/SF1 ... L7 
 3/H2 ... L3 4/H2 ... L7 6/SF1 ... L2 
 1/H3 ... L5 3/H3 ... L3 4/SF2 ... L6 
 4/H3 ... L2 5/H3 ... L8 5/SF2 ... L3 
 2/H4 ... L6 2/H4 ... L4 6/SF2 ... L1 
 5/H4 ... L1 2/H5 ... L6 4/SF3 ... L4 
 3/H5 ... L7 5/H5 ... L1 5/SF3 ... L8 
 1st BT ... L9 2nd BT ... L9 6/SF3 ... L9 

 Plan D1-SF 3 Plan D2-SF 3 FINAL C 
 

 

 

3/H1 ... L3 

 

 

3/H1 ... L3 

 

 

7/SF1 ... L5 
 1/H2 ... L5 2/H2 ... L6 8/SF1 ... L3 
 4/H2 ... L2 3/H2 ... L7 9/SF1 ... L8 
 2/H3 ... L6 1/H3 ... L5 7/SF2 ... L4 
 5/H3 ... L1 4/H3 ... L8 8/SF2 ... L7 
 3/H4 ... L7 1/H4 ... L4 9/SF2 ... L1 
 1/H5 ... L4 5/H4 ... L1 7/SF3 ... L6 
 4/H5 ... L8 3/H5 ... L2 8/SF3 ... L2 
 2nd BT ... L9 1st BT ... L9 9/SF3 ... L9 

 

5 Heats 
 

1-3 to Final A 
4-6 to Final B 
7-9 to Final C 

 

1-5 + 2x6th BT  

to SF  

rest out  
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PLĀNS E     LAIVAS      46 - 54 
 

 
 

HEATS 
 

SEMI – FINALS 
 

FINALS 

 

 

H  H H H  H H 
1 2 3  4 5 6 

46. 8 8 8  8 7 7 
47. 8 8 8  8 8 7 
48. 8 8 8  8 8 8 

49. 9 8 8  8 8 8 
50. 9 9 8  8 8 8 
51. 9 9 9  8 8 8 
52. 9 9 9  9 8 8 
53. 9 9 9  9 9 8 

54. 9 9  9  9 9 9 

Plan E1-SF1 Plan E2-SF1 FINAL A 
 

1/H1 ... L5 
4/H1 ... L8 
3/H2 ... L7 

2/H3 ... L3 
1/H4 ... L4 
4/H4 ... L1 
3/H5 ... L2 
2/H6 ... L6 

1st BT ... L9 

 

3/H1 ... L3 
1/H2 ... L5 
4/H2 ... L8 

2/H3 ... L6 
3/H4 ... L7 
1/H5 ... L4 
4/H5 ... L9 
3/H6 ... L2 

3rd BT ... L1 

 

1/SF1 ... L5 
2/SF1 ... L3 
3/SF1 ... L8 

1/SF2 ... L4 
2/SF2 ... L7 
3/SF2 ... L1 
1/SF3 ... L6 
2/SF3 ... L2 

3/SF3 ... L9 

Plan E1-SF2 Plan E2-SF2 FINAL B 
 

2/H1 ... L3 
1/H2 ... L5 
4/H2 ... L8 
3/H3 ... L7 

2/H4 ... L6 
1/H5 ... L4 
4/H5 ... L1 
3/H6 ... L2 

2nd BT ... L9 

 

1/H1 ... L5 
4/H1 ... L8 
2/H2 ... L6 
3/H3 ... L2 

1/H4 ... L4 
4/H4 ... L9 
2/H5 ... L3 
2/H6 ... L7 
1st BT ... L1 

 

4/SF1 ... L5 
5/SF1 ... L7 
6/SF1 ... L2 
4/SF2 ... L6 

5/SF2 ... L3 
6/SF2 ... L1 
4/SF3 ... L4 
5/SF3 ... L8 
6/SF3 ... L9 

Plan E1-SF3 Plan E2-SF3 FINAL C 
 

3/H1 ... L7 
2/H2 ... L3 
1/H3 ... L5 
4/H3 ... L8 
3/H4 ... L2 

2/H5 ... L6 
1/H6 ... L4 
4/H6 ... L1 

3rd BT ... L9 

 

2/H1 ... L4 
3/H2 ... L7 
1/H3 ... L5 
4/H3 ... L8 
2/H4 ... L3 

3/H5 ... L2 
1/H6 ... L6 
4/H6 ... L9 

2nd BT ... L1 

 

7/SF1 ... L5 
8/SF1 ... L3 
9/SF1 ... L8 
7/SF2 ... L4 
8/SF2 ... L7 

9/SF2 ... L1 
7/SF3 ... L6 
8/SF3 ... L2 
9/SF3 ... L9 

 

6 Heats 
1-4 + 3x5th BT 

to SF 
rest out 

 

1-3 to Final A 
4-6 to Final B 
7-9 to Final C 
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PLĀNS  F     LAIVAS      55 – 63 
 

 
HEATS 

 
SEMI – FINALS 

 
FINALS 

 

 

H H H H H H H 
1 2 3 4 5 6 7 

55. 8 8 8 8 8  8 7 
56. 8 8 8 8 8  8 8 

57. 9 8 8 8 8  8 8 
58. 9 9 8 8 8  8 8 
59. 9 9 9 8 8  8 8 
60. 9 9 9 9 8  8 8 

61. 9 9  9 9 9  8 8 
62. 9 9 9 9 9  9 8 
63. 9 9 9 9 9  9 9 

Plan F1-SF1 Plan F2-SF1 FINAL A 
 

1/H1 ... L5 
5/H1 ... L1 
4/H2 ... L8 
4/H3 ... L2 

2/H4 ... L6 
1/H5 ... L4 
3/H6 ... L7 
2/H7 ... L3 
1st BT ... L9 

 

3/H1 ... L7 
1/H2 ... L5 
5/H2 ... L1 
4/H3 ... L2 

2/H4 ... L4 
1/H5 ... L6 
5/H5 ... L9 
4/H6 ... L8 
3/H7 ... L3 

 

1/SF1 ... L5 
2/SF1 ... L8 
1/SF2 ... L4 
2/SF2 ... L7 

1/SF3 ... L6 
2/SF3 ... L2 
1/SF4 ... L3 
2/SF4 ... L9 
1st BT ... L1 

Plan F1-SF2 Plan F2-SF2 FINAL B 
 

2/H1 ... L4 
1/H2 ... L5 
5/H2 ... L9 
3/H3 ... L7 
3/H4 ... L3 

2/H5 ... L6 
4/H6 ... L8 
5/H6 ... L1 
3/H7 ... L2 

 

4/H1 ... L8 
2/H2 ... L4 
1/H3 ... L6 
5/H3 ... L9 
3/H4 ... L3 

2/H5 ... L7 
1/H6 ... L5 
5/H6 ... L1 
4/H7 ... L2 

 

2nd (3rd) BT L5 
3rd (3rd) BT L6 
4th (3rd) BT L4 

4/SF1 ... L3 
4/SF2 ... L2 

4/SF3 ... L7 
4/SF4 ... L8 

1st (5th) BT L1 
2nd (5th) BT L9 

Plan F1-SF3 Plan F2-SF3 FINAL C 
 

3/H1 ... L3 

3/H2 ... L7 
1/H3 ... L5 
2/H3 ... L6 
4/H4 ... L8 
4/H5 ... L2 

5/H5 ... L9 
1/H6 ... L4 
5/H7 ... L1 

 

1/H1 ... L5 

5/H1 ... L1 
3/H2 ... L7 
2/H3 ... L4 
4/H4 ... L2 
3/H5 ... L8 

2/H6 ... L3 
1/H7 ... L6 
5/H7 ... L9 

 

3rd (5th) BT L5 

4th (5th) BT L6 
6/SF1 ... L4 
6/SF2 ... L3 
6/SF3 ... L2 
6/SF4 ... L7 

1st. (7th) BT L8 
2nd (7th) BT L1 
3rd (7th) BT L9 

Plan F1-SF4 Plan F2-SF4 
 

4/H1 ... L2 
2/H2 ... L3 

5/H3 ... L1 
1/H4 ... L5 
5/H4 ... L9 
3/H5 ... L7 

2/H6 ... L6 
1/H7 ... L4 
4/H7 ... L8 

 

2/H1 ... L4 
4/H2 ... L2 

3/H3 ... L7 
1/H4 ... L5 
5/H4 ... L1 
4/H5 ... L8 

3/H6 ... L3 
2/H7 ... L6 
1st BT ... L9 

 

7 Heats 
1-5 + next BT 

to SF 
rest out 

 

1-2 + next BT to Final A 
3x3rd + 4x4th + 2x5th BT to Final B 
2x5th + 4x6th + 3x7th BT to Final C 

rest out 
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PLĀNS G     LAIVAS      64 - 72 
 

 
HEATS 

 
SEMI – FINALS 

 
FINALS 

 

 

H H H H H H H H 
1 2 3 4 5 6 7 8 

64. 8 8 8 8 8 8 8 8 
65. 9 8  8 8 8 8 8 8 

66. 9 9 8 8 8 8 8 8 
67. 9 9 9 8 8 8 8 8 
68. 9 9 9 9 8 8 8 8 
79. 9 9 9 9 9 8 8 8 

70. 9 9 9 9 9 9 8 8 
71. 9 9 9 9 9 9 9 8 
72. 9 9 9 9 9 9 9 9 

Plan G1-SF1 Plan G2-SF1 FINAL A 
 

1/H1 ... L5 
4/H2 ... L2 
3/H3 ... L7 
2/H4 ... L4 

1/H5 ... L6 
4/H6 ... L9 
3/H7 ... L8 
2/H8 ... L3 
1st BT ... L1 

 

4/H1 ... L8 
1/H2 ... L5 
2/H3 ... L6 
3/H4 ... L7 

1/H5 ... L4 
2/H6 ... L3 
3/H7 ... L2 
4/H8 ... L1 
1st BT ... L9 

 

1/SF1 ... L5 
2/SF1 ... L8 
1/SF2 ... L4 
2/SF2 ... L7 

1/SF3 ... L6 
2/SF3 ... L2 
1/SF4 ... L3 
2/SF4 ... L9 
1st BT ... L1 

Plan G1-SF2 Plan G2-SF2 FINAL B 
 

2/H1 ... L4 
1/H2 ... L5 
4/H3 ... L2 
3/H4 ... L7 
2/H5 ... L3 

1/H6 ... L6 
4/H7 ... L1 
3/H8 ... L8 

2nd BT ... L9 

 

1/H1 ... L5 
2/H2 ... L6 
3/H3 ... L7 
4/H4 ... L8 
2/H5 ... L3 

3/H6 ... L2 
4/H7 ... L9 
1/H8 ... L4 

2nd BT ... L1 

 

2nd (3th) BT L5 
3rd (3th) BT L6 
4th (3th) BT L4 

4/SF1 ... L3 
4/SF2 ... L2 

4/SF3 ... L7 
4/SF4 ... L8 

1st (5th) BT L1 
2nd (5th) BT L9 

Plan G1-SF3 Plan G2-SF3 FINAL C 
 

3/H1 ... L7 

2/H2 ... L4 
1/H3 ... L5 
4/H4 ... L2 
3/H5 ... L8 
2/H6 ... L3 

1/H7 ... L6 
4/H8 ... L9 

3rd BT ... L1 

 

2/H1 ... L6 

3/H2 ... L7 
4/H3 ... L8 
1/H4 ... L5 
3/H5 ... L2 
4/H6 ... L1 

1/H7 ... L4 
2/H8 ... L3 

3rd BT ... L9 

 

3rd (5th) BT L5 

4th (5th) BT L6 
6/SF1 ... L4 
6/SF2 ... L3 
6/SF3 ... L2 
6/SF4 ... L7 

1st (7th) BT L8 
2nd (7th) BT L1 
3rd (7th) BT L9 

Plan G1-SF4 Plan G2-SF4 
 

4/H1 ... L8 
3/H2 ... L7 

2/H3 ... L3 
1/H4 ... L5 
4/H5 ... L1 
3/H6 ... L2 

2/H7 ... L4 
1/H8 ... L6 

4th BT ... L9 

 

3/H1 ... L7 
4/H2 ... L8 

1/H3 ... L5 
2/H4 ... L6 
4/H5 ... L9 
1/H6 ... L4 

2/H7 ... L3 
3/H8 ... L2 

4th BT ... L1 

 

8 Heats 
1-4 + 4x5th BT to SF 

rest out 

 

1-2 + next BT to Final A 
3x3rd + 4x4th + 2x5th BT to Final B 
2x5th + 4x6th + 3x7th BT to Final C 

rest out 
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