
               
 

 

2020.gada Latvijas kauss airēšanas slalomā 

Canoe Slalom Latvian Cup 2020 

 

NOLIKUMS / PROGRAMMA 

REGULATION / SCHEDULE 

 

(Provizoriski / Provisional) 

 

Organizators 

Organiser 
Vidzemes sporta asociācija 

 

Organizatora partneri 

Organiser’s Partners 
Latvijas Kanoe Federācija 

Airēšanas klubs “Baldone” 

 

Atbalstītājs 

Supporter 
Smiltenes novada dome 

 

Sacensību vadība 

Race Management 

Galvenais tiesnesis / Chief Judge   Zane Jurjāne, 26334280 

 

Datums    

Date     
2020.gada 17.oktobris 

17th October, 2020 

 

Vieta un trase 

Place and Course 
Smiltene, Tepera ezera promenāde, Tepera ezera pludmale, Tepera ezers 

Smiltene, Teperis Lake Promenade, Teperis Lake Beach, Teperis Lake 

 

Noteikumi 

Rules 

Starptautiskās Kanoe Federācijas Airēšanas slaloma sacensību noteikumi, šo sacensību 

īpašie nosacījumi un galvenā tiesneša norādījumi 

International Canoe Federation Canoe Slalom Competition Rules, The Special Rules of 

the Competitions, Chief Judge’s decisions 



               
 

 

Laivu klases, vecuma grupas 

Boat Categories, Age groups 

 

MK1 (Men’s Kayak / K1 laivu klase vīriešiem) –  
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 

U15 - no 2005. līdz 2007.gadam dzimušie dalībnieki / Participants born in 2005 - 2007 

U18 - no 2002. līdz 2004.gadam dzimušie dalībnieki / Participants born in 2002 - 2004 

35+ - 1985.gadā dzimušie un vecāki dalībnieki / Participants born in 1985 and older 

OPEN - Kopējā konkurence / Overall contest 

 

MC1 (Men’s Canoe / C1 laivu klase vīriešiem) –  
U12 - 2008.gadā dzimušie un jaunāki dalībnieki / Participants born in 2008 and younger 

U15 - no 2005. līdz 2007.gadam dzimušie dalībnieki / Participants born in 2005 - 2007 

U18 - no 2002. līdz 2004.gadam dzimušie dalībnieki / Participants born in 2002 - 2004 

OPEN - Kopējā konkurence / Overall contest 

 

WK1 (Women’s Kayak / K1 laivu klase sievietēm) – 
U15 - 2005.gadā dzimušie un jaunāki dalībnieki / Participants born in 2005 and younger 

U18 - no 2002. līdz 2004.gadam dzimušie dalībnieki / Participants born in 2002 - 2004 

OPEN - Kopējā konkurence / Overall contest 

 

WC1 (Women’s Canoe / C1 laivu klase sievietēm) –  
U18 - 2002.gadā dzimušie un jaunāki dalībnieki / Participants born in 2002 and younger 

OPEN - Kopējā konkurence / Overall contest 

 

Reģistrācija, dalības maksa 

Registration, Entry fees 

 

Reģistrācija / Registration  vidzemessports@gmail.com 

Līdz 2020.gada 14.oktobrim plkst.23:59 / Till 14th October, 2020, 23:59 o’clock 

Dalības maksa / Entry Fee   

Dalībniekam vienā laivu klasē 15 euro, divās laivu klasēs 20 euro 

Participant in one boat category 15 euro, in two boat categories 20 euro 

 

Rekvizīti / Bank Details 

Vidzemes sporta asociācija 

Reģ.Nr. / Uniform reg. No: 40008100508 

Adrese / Address: 

Viestura laukums 5-16, Viesturi, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219 

Konta Nr. / Account No: Citadele banka, LV07PARX0009532040002 

 

 

mailto:vidzemessports@gmail.com


               
 

 

Programma / Schedule 

Sestdiena, 17. oktobris / Saturday, 17th October 
 

9:30  Tiesnešu sanāksme / Judge meeting 

10:00  Komandu vadību sanāksme Whatsapp / Team leaders meeting Whatsapp 

10:15  Starta protokola izziņošana / Start bibs distribution 

11:00  Pirmais brauciens / First Run 

Pārtraukums / Break 

13:30  Otrais brauciens / Second Run 

16:00  Apbalvošana / Award ceremony 

 

 

Formāts un vērtēšana / Format and Evaluation 
Katram dalībniekam paredzēti divi braucieni. Dalībnieks pēc izvēles var veikt 

arī tikai vienu braucienu. 

Sacensību rezultāts ir dalībnieka labākā vai vienīgā brauciena rezultāts. Ja 

dalībniekiem ir vienādi labāko braucienu rezultāti, augstāka vieta ir dalībniekam, 

kuram ir labāks otrs brauciens. 

Dalībnieks vietu laivu klasē izcīna savā vecuma grupā un OPEN. 

For each participant there will be two runs. A participant may choose to do 

only one run. 

The best runs result will be race result. If two participants have the same best result, 

the highest place will be decided by second runs result. 

Each competitor in boat categorie will be awarded within their age group and OPEN. 

 

 

Uzturēšanās, informācija / Accommodation, Information 

https://visit.smiltene.lv/list-of-apartaments/  

Feel free to contact Kaspars Pakers, Phone number +371 26594761 

 

 

Noslēguma jautājumi / Notes 

Dalībniekam jārūpējas par savu drošību, vecākiem par bērnu drošību, komandas vadībai 

par komandas biedru drošību. 

Competitors are responsible for their own safety, parents for their childrens’ safety and 

teamleaders for their teammate’s safety. 

Komandas vadība atbild par komandas biedru sagatavotību sacensībām. Galvenais 

tiesnesis, konstatējot dalībnieka nepietiekamu sagatavotību, var aizliegt dalībnieka 

dalību sacensībās. Drošības pasākumus, atrodoties trasē laivā, var veikt tikai 

organizatora norīkota persona. 

 

https://visit.smiltene.lv/list-of-apartaments/


               
 

 

Team management is responsible for the teammates preparedness for the competition. 

The Chief Judge may, indetermining the participant’s in sufficient preparedness, 

prohibit the participant from participating in the race. Safety measureson a boat may 

only be carried out by a person nominated by the Organizer. 

 

Ar reģistrāciju sacensībām: 

 Komandas dalībnieki un delegāti piekrīt, ka pasākuma laikā var tikt fotografēti un 

filmēti un materiāli var tikt izmantoti pasākuma publicitātei plašsaziņas līdzekļos, 

sociālos tīklos un citviet internetā. 

 Komandas dalībnieki un delegāti piekrīt personas datu apstrādei dalības sacensībās 

nodrošināšanai. 

 Komandas dalībnieki un delegāti piekrīt ievērot Covid-19 izplatības ierobežošanas 

pasākumus. 

 

By registering for the competition: 

 Team members and delegates agree to be photagraphed and filmed during the event, 

materials may be used to promote the event in the media, social networks and other 

places on the Internet. 

 Team members and delegates agree to their personal data processing for participation 

in the Competition. 

 Team members and delegates agree to respect Covid-19 control measures. 

 

Laivu maiņa / Boat swapping 

Ja vairākiem dalībniekiem paredzēts startēt ar vienu laivu, par to informējams 

reģistrējoties. 

If there is possibility of boat swapping, mandatory to inform by entries (registration). 

 

Protests / Protest 

Protests rakstveidā, depozīts 40 euro. Lēmumu pieņem galvenais tiesnesis. 

Protest in writing, deposit 40 euro. Decision by the Chief Judge. 


