
 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS JUNIORU UN U23 ČEMPIONĀTS 

(ATLASE UZ Eiropas ČEMPIONĀTU JUNIORIEM U-23 ) 

 

NOLIKUMS 

 
Mērķis: Noteikt 2020.gada Latvijas labākos smaiļotājus un kanoe airētājus junioru un U23 vecuma 

grupās. 

Noteikt LR izlases komandas sastāvu dalībai Pasaules junioru, U-23 čempionātā un Pasaules 

čempionātā neolimpiskajās distancēs. 

 

Vieta un laiks: 17-19.07.2020 Brocēni 
Sacensības organizē Latvijas Kanoe federācija (turpmāk – Federācija). 

Sacensības vada Federācijas apstiprināta tiesnešu kolēģija. 

Sacensību sākums:  

17.07.plkst.12:00 distance 1000 m 

18.07. sacensību sākums 10:00 distance 200 m 

19.07.sacensību sākums 10:00 distance 500 m 

Pārstāvju sanāksme: 17.06. plkst.11:00 

Dalībnieki un programma: 
Juniori – 2002.g līdz 2005.g.dz. sportisti 

U 23 – 1997.g.dz. līdz 2001.g.dz. sportisti 

Juniori  

K-1, C-1 200 m, 500 m, 1000 m 

K-2, C-2 200 m, 500 m, 1000 m 

K-4, C-4 200m, 500 m, 1000m 

K-1, C-1 4 x 200 m stafete (stafetes tiek sastādītas no viena kluba, sporta skolas komandām) 

Juniores 

K-1 200 m, 500 m, 1000 m 

K-2 200 m, 500 m, 1000 m 

K-4 200 m, 500 m 

K-1 4 x 200 m stafete (stafetes tiek sastādītas no viena kluba, sporta skolas komandām) 

C-1 200 m, 500 m 

Juniori, Juniores 

MIX k-2 500m 

MIX k-4 500m 

U 23 vīrieši 

K-1, C-1 200 m, 500 m, 1000 m 

K-2, C-2 200 m, 500 m, 1000 m 

K-4, C-4 500 m 

U 23 sievietes  

K-1 200 m, 500 m, 1000 m 

K-2 200 m, 500 m, 1000 m 

C-1 200m, 500m 

Starp fināla braucieniem – starplaiks 1 stunda. 

Sacensības notiek pēc Starptautiskās kanoe federācijas sacensības noteikumiem. 

 

APBALVOŠANA: 
1.-3. vietas ieguvējus apbalvo ar čempionāta medaļām. 

 

 

 



 

 

Pieteikumi: 
PIETEIKUMI un veidlapas  pa distancēm nosūtīt līdz 13.07.2020. uz e-pasta 

adresi: canoe@canoe.lv (nosūtot pieteikumu elektroniskā formātā, saņemsiet apstiprinājumu e-pastu 

par to saņemšanu uz adresi no kuras nosūtīts pieteikums). Pieteikumā obligāti jābūt ārsta atzīmei, 

par sportista veselības stāvokļa atbilstību, dalībai sacensībās. Individuāli licencētie sportisti 

personīgi atbild par savu veselības stāvokli un tā atbilstību dalībai sacensībās. 

Sacensību laikā notiks laivu svēršana. 

Katra komanda savus dalībniekus nodrošina ar laivu numuriem. 

Visi izdevumi, kas saistīti ar komandējumu uz sacensībām sedz komandējošā organizācija. 

Komandas sastāvā jābūt 1 kvalificētam tiesnesim. 

Tiesneša vārds uzvārds jāiesūta reizē ar sacensību pieteikumu. 
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