
 

2021.gada 

Latvijas čempionāts airēšanas slalomā 

 

NOLIKUMS / PROGRAMMA 

 (Provizoriski) 

 

Organizators   Latvijas Kanoe federācija (LKF) 

 

Organizatora partneri  Vidzemes sporta asociācija, Airēšanas klubs “Baldone” 

 

Atbalstītājs   Bauskas novada dome 

 

Sacensību vadība Galvenais vadītājs un atbildīgā persona, kas organizē noteikto 

epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu 

Kaspars Pakers, +371 26594761, vidzemessports@gmail.com 

 

Galvenais tiesnesis  Zane Jurjāne 

Informācija   Egons Grāvītis, +371 29412431 

 

Datums   No 2021.gada 15. līdz 16.oktobrim 

 

Vieta un trase   Bauska, Mēmeles upes Lejas dzirnavu plostu ceļš 

 

Sacensību noteikumi 

Starptautiskās Kanoe Federācijas Airēšanas slaloma sacensību noteikumi, LKF speciālās prasības, šo 

sacensību īpašie nosacījumi un galvenā tiesneša norādījumi 

 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumi 

 Uz visiem klātesošajiem attiecas un ievērojamas Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības 

likuma, Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma, Ministru kabineta 2020.gada 

9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” prasības. 

 Visi dalībnieki, tostarp sporta apvienību un individuālie sportisti, treneri, atbalsta funkciju veicēji 

un tiesneši, patstāvīgi ir informēti par iepriekš minēto un citu Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanas normatīvo aktu aktuālās redakcijas prasībām un tiem ievērojama LKF 2021.gada 

17.jūnijā valdes sēdē pieņemtā un apstiprinātā ”Kārtība epidemioloģiskās drošības pasākumu 

īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai biedrības “Latvijas Kanoe federācijas” 

un to juridisko biedru organizētajās sacensībās smaiļošanā un kanoe airēšanā un airēšanas 

slalomā”, tai skaitā - 

o Dalībnieku/treneru vārdiskajā pieteikumā norādāms arī dalībnieka/trenera personas kods 

un telefona numurs. 

o Sporta apvienības vai individuālais sportists ir atbildīgs par pieteikto personu veselības 

stāvokli un saistošo ierobežojumu un piesardzības pasākumu ievērošanu. 

o Pirms un pēc apbalvošanas personas ievēro 2 metru distanci un nesarokojas. 

 

 

Dalībnieki 

1. Sportisti, kas ir LKF biedru licencēti sportisti, - pārstāvot konkrēto LKF biedru. 

2. Sportisti, kas nav LKF biedru licencēti sportisti, iegādājoties (apmaksājot rēķinu, pirms 

pieteikšanas sacensībām) LKF licenci, - pārstāvot pašvaldību vai startējot individuāli. 

 

Komandas tiek veidotas no 1. vai 2. punktā norādītajiem vienas apvienības vai pašvaldības sportistiem, 

izņemot individuālajiem (nedz individuālie atsevišķi, nedz kopā arī citiem). 
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Laivu klases, vecuma grupas 

 

K1 laivu klase vīriešiem (Men’s Kayak)  OPEN - kopējā konkurence 

35+ - no 1977. līdz 1986.gadam dzimušie 

       45+ - 1976.gadā dzimušie un vecāki 

 

K1 laivu klase sievietēm (Women’s Kayak)  OPEN - kopējā konkurence 

35+ - 1986.gadā dzimušie un vecāki   

 

C1 laivu klase vīriešiem (Men’s Canoe)  OPEN - kopējā konkurence 

35+ - 1986.gadā dzimušie un vecāki   

 

C1 laivu klase sievietēm (Women’s Canoe)  OPEN - kopējā konkurence 

 

C2 jauktā laivu klase (Mixed Canoe Double)  OPEN - kopējā konkurence 

 

K1 laivu klases vīriešiem komanda (3xMK1)   OPEN - kopējā konkurence 

K1 laivu klases sievietēm komanda (3xWK1)   OPEN - kopējā konkurence 

C1 laivu klases komanda vīriešu, sieviešu vai jauktā (3xC1)  OPEN - kopējā konkurence 

 

 

Reģistrācija, dalības maksa, licences 

 

Reģistrācija vidzemessports@gmail.com, kopija (Cc) grava.e@inbox.lv 

Līdz trešdienai, 2021.gada 13.oktobrim (ieskaitot) , arī komandu braucieniem  

Dalības maksa dalībniekam par katru laivu klasi (izņemot komandas un XC2, ja startē arī citā) 10 EUR 

 

LKF biedra sportista licence: 7 EUR 

LKF licence sportistam, kurš nav LKF biedra sportists, vienām sacensībām 10 EUR vai vienam 

kalendāram gadam 30 EUR 

 

Rekvizīti   Latvijas Kanoe federācija, Reģ.Nr. 40008022044 

Adrese: Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013 

Konta Nr. Swedbank AS, LV71HABA000140J035407 

 

 

Programma 

Piektdiena, 15. oktobris 

 

Līdz 17:15   Brīvie treniņi 

17:30 - 19:30   Trases izveide  

19:40 - 19:50  Informācija komandu vadītājiem  

 

 

Sestdiena, 16. oktobris 

 

9:30 - 9:50   Tiesnešu un rīkotāju sanāksme  

10:20 - 10:35  Informācija komandu vadītājiem 

10:40 - 10:50  Sacensību numuru izsniegšana 

11:00 - 11:15  Čempionāta atklāšana 

12:00 - 13:20  Pirmais brauciens  

14:00 - 15:20  Otrais brauciens  

15:35 - 16:30   Komandu braucieni  

17:00   Apbalvošana  
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Formāts un vērtēšana 

Katras kategorijas dalībniekiem pieejami divi braucieni - Pirmais brauciens un Otrais 

brauciens, izņemot komandas, kur viens brauciens. 

Sacensību rezultāts ir dalībnieka labākā vai vienīgā brauciena rezultāts. Ja dalībniekiem ir vienādi 

labāko individuālo braucienu rezultāti, augstāka vieta ir dalībniekam, kuram ir labāks otrs brauciens. 

Dalībnieks vietu izcīna pārstāvētajā laivu klasē OPEN grupā un savā (35+ un 45+) vecuma grupā. 

 

Uzturēšanās 

https://www.tourism.bauska.lv/lv/kur-palikt    

 

Noslēguma jautājumi  

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

biedru drošību. 

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. 

 

Ar reģistrāciju sacensībām: 

 Visi dalībnieki, tostarp sporta apvienību un individuālie sportisti, treneri, atbalsta funkciju veicēji un 

tiesneši tiek akreditēti. 

 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. 

 

Protesta depozīts 30 EUR. 

 

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

reģistrējoties. 
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