
 

Latvijas jaunatnes  un U23 čempionāts airēšanas slalomā 

Bauska 04.07.2020. 

NOLIKUMS/SCHEDULE 

____________________________________________________                                                              

 Mērķis 

Noskaidrot Latvijas spēcīgākos jaunos sportistus individuāli  un komandas. 

Organizators 

Latvijas kanoe federācija, sadarbībā ar A/K Baldone un Bauskas pilsētas domi. 

 

Sacensību vadība / Race mamagement 
 

Galvenais tiesnesis / Chief Judge     

Galvenais sekretārs / Chief Secretary    

 

Sacensību vieta/Race course 

Bauska, Mēmeles upē, pretī Dambja ielai 4, Bauska, Dambja street 4 

Noteikumi / Rules 

 

Starptautiskās Kanoe Federācijas Airēšanas slaloma sacensību noteikumi, 2020 

International Canoe Federation Canoe Slalom Competition Rules, 2020 

 

Laivu klases, vecuma grupas / Categories, Age groups  

K1M -U10, U12, U14, U16,U-18, U-23 

K1W – U10,U12,U14, U16,U-18, U-23 

C1M – U12,U14,U16,U-18, U-23 

C1W –U12, U14, U16,U-18, U-23 

3*K1M;  3*K1W; 3*C1M 

U10 – 2010.gadā dzimušie un jaunāki dalībnieki / Participants born in 2010. and 

younger 

U12 – 2008. un 2009.gadā dzimušie dalībnieki / Participants born in 2008 -2009 

U14 - 2006. un 2007.gadā dzimušie dalībnieki / Participants born in 2006 -2007 

U16 - 2004. un 2005.gadā dzimušie dalībnieki / Participants born in 2004 -2005 

U18 -2002. un 2003.gadā dzimušie dalībnieki / Participants born in 2002 -2003 

U23 -2001. un 1997.gadā dzimušie dalībnieki / Participants born in 2001 -1997 



 

Latvijas jaunatnes čempionāts  
 

Programma / Schedule 
 Svētdien 04.jūlijs/ Sunday 04. july 

 

 
        9:00-9:30 Tiesnešu sanāksme / Judge meeting 

 9:30- 9:45 Sacensību atklāšanas ceremonija./ ceremony 

 

 9:50-10:00  Komandu vadību sanāksme / Team leaders meeting  

 

            10:00  Starta protokola izziņošana / Start bibs distribution 

 

10:15  pirmais kvalifikācijas brauciens / first qualification run    

 

K-1s/K-1W pirmās 4 jaunietes  iekļūst finālā  / the first 4 results go to 

the final  

K-1/K-1M  pirmās 4 jaunieši  iekļūst finālā  / the first 4 results go to 

the final  

C-1s/C-1W pirmās 2 jaunietes  iekļūst finālā  / the first 2 results go to 

the final  

C-1/C1M    pirmās 4 jaunieši iekļūst finālā  / the first 4 results go to 

the final  

 

12:15- 12:50 Pārtraukums / Break 

 

13:00 otrais kvalifikācijas brauciens / second qualification run 

           K-1s/K-1W pirmās 2 jaunietes  iekļūst finālā  / the first 2 results go to 

the final  

K-1/K-1M  pirmās 2 jaunieši  iekļūst finālā  / the first 2results go to 

the final  

C-1s/C-1W pirmās 2 jaunietes  iekļūst finālā  / the first 2 results go to 

the final  

C-1/C1M    pirmās 2 jaunieši iekļūst finālā  / the first 2 results go to 

the final  

 

                   

          14:30  fināls/  final  

          15:30 komandu braucieni/ team run 

 

          17:30 Apbalvošana / Award ceremony 

 



 

 

Reģistrācija, dalības maksa / Registration, Entry fees 

Reģistrācija / Registration 

Līdz  02.07.  plkst.23:59 / until ,02.07. july 23:59 o’clock 

grava.e@inbox.lv 

 

Dalības maksa / Entry fees 

5 EUR /Registration until  2
th

 july 5 EUR 

Sūtot  komandu pieteikumus uz ē-pastu grava.e@inbox.lv 
 

Rekvizīti: 

Biedrība „Latvijas Kanoe federācija” 

Reģ. nr. 40008022044  

Adrese: Grostonas iela 6b, Rīga, Lv1013 

Banka: A/S Swedbank 

Kods: HABA LV22 

Konta nr. LV71HABA000140J035407 

 

PIEZĪMES       

Par dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību un sagatavotību, atbild paši dalībnieki  

un viņu pārstāvētās organizācijas. 

 Dalībnieku skaits finālam, var tikt mainīts, par to paziņojot komandu pārstāvu 

sapulcē. 

 

 

Papildus informācija pieejama pa tel.29412431 
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