
 

Latvijas čempionāts airēšanas slalomā  

Canoe Slalom Latvian Championship  

Bauska 11.-12.09.2020. 

 

NOLIKUMS/SCHEDULE 

 

Organizators/Organiser  

Latvijas Kanoe federācija 

Organizatora partneri/ Organiser’s partners 

Airēšanas klubs “Baldone”  

Vidzemes sporta asociācija 

Atbalstītājs /Supporter      

Bauskas novada dome 

Sacensību vadība /Race Management 

Galvenais tiesnesis / Chief Judge        Zane Jurjāne 

Datums/ date   No 2020.gada 11. līdz 12. septembris / 11th to 12th September, 2020 

Vieta un trase/ Place and course 

Bauska, Dambja iela, Mēmele/ Bauska, Dambja Street, River Memele 

Noteikumi/ rules 

Starptautiskās Kanoe Federācijas Airēšanas slaloma sacensību noteikumi, šo sacensību īpašie 

nosacījumi. 

International Canoe Federation Canoe Slalom Competition rules, The Special rules of the 

competitions. 

Komandu braucienos var startēt kopā viena kluba pārstāvji, vai vienas pašvaldibas individuālie 

sportiti.  / Athletes from one club can participate together in team runs. 

 

Sacensībās var piedalīties tikai Latvijas Kanoe Federācijas (LKF) licencēti sportisti vai indiviālie 

sportisti, kas ir iegādājušies LKF licensi. 

 

 

 



 

Laivu klases, vecuma grupas / Categories, age groups 

MK1 (K1 vīrieši/ Men’s Kayak)                35+, 45+ ,55+,  OPEN 

WK1 (K1 sievietes/ Women’s Kayak)   35+, OPEN 

MC1 (C1 vīrieši/ Men’s Canoe)    35+, 45+, OPEN 

WC1 (C1 sievietes/ Women’s Canoe)    OPEN 

3* MK1   3*WK1    3*C1 

 

35+ No 1976. līdz 1985. gadam dzimušie dalībnieki. / Participants born in 1976-1985. 

45+ 1975.gadā dzimušie un vecāki dalībnieki. / Participants born in 1975 and older. 

OPEN     Kopējā konkurence. / Overall contest. 

 

Reģistrācija, dalības maksa / Registration,entry fees 

Reģistrācija/Registration       grava.e@inbox.lv 

Līdz 2020.gada 9.septembrim plkst. 23:59/  Till 9th September, 2020 23:59 o’clock 
 

Dalības maksa /Entry fee  

Dalībniekam 10 eiro/ Participant 10 euros. 

 

Novēlota reģistrācija/ Last Registration 

Sūtot pieteikumu uz e-pastu grava.e@inbox.lv vai sacensību vietā/or at competition venue. 

No 2020. gada 10.septembra līdz 2020.gada 12.septembrim plkst. 9:00/From 10th 

September,2020 till 12th September, 2020 , 9:00 o’clock. 
 

Dalības maksa/ Entry fee 

Dalībniekam 20 eiro/Participant 20 euros. 

 

Rekvizīti/Bank Details 

Latvijas Kanoe federācija 

Reģ.Nr./ Uniform reg. No: 40008022044 

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

Konta Nr./ Account No: Swedbank AS, LV71HABA000140J035407 

 

Uzturēšanās informācija / Accommodation, information 

https://tourism.bauska.lv/ 

Feel free to contact  Egons Grāvītis, phone number +37129412431  

https://tourism.bauska.lv/


 

Programma/ Schedule 

Piektdiena, 11.septembris / Friday, 11th September 

 

9:00 - 16:00  Treniņi / Trainings 

16:00-17:50  Trases izveide / Course designing 

18:00   Trases apstiprināšana / Course approval 

19:00   Komandu vadību sanāksme / Team leaders meeting 

 

Sestdiena, 12. septemberis / Saturday, 12th September 

 

9:00   Tiesnešu sanāksme / Judge meeting 

9:30   Komandu vadību sanāksme / Team leaders meeting 

10:00   Starta protokola izziņošana / Start bibs distribution 

10:30   Atklāšanas ceremonija /  Opening ceremony 

11:00   Pirmais brauciens / First qualification run 

MC1 pirmie 5 vīrieši iekļūst finālā. / MC1 the first 5 participants go to final. 

WC1 pirmās 2 sievietes iekļūst finālā. / WC1 the first 2 participants go to final. 

MK1 pirmie 10 vīrieši iekļūst finālā. / MK1 the first 10 participants go to final. 

WK1 pirmās 5 sievietes iekļūst finālā. / WK1 the first 5 participants go to final. 

13:00   Pārtraukums / Break 

14:00   Otrais brauciens / Second qualification run  

MC1 pirmie 2 vīrieši iekļūst finālā. / MC1 the first 2 participants go to final. 

WC1 pirmā 1 sieviete iekļūst finālā. / WC1 the first 1 participants go to final. 

MK1 pirmie 5 vīrieši iekļūst finālā. / MK1 the first 5 participants go to final. 

WK1 pirmās 2 sievietes iekļūst finālā. / WK1 the first 2 participants go to final. 

15:30   Pārtraukums / Break 

16:00   Fināls / Final 

17:00   Pārtraukums / Break  

17:30   Komandu braucieni / Team runs 

18:30   Apbalvošana / Award ceremony 



 

 

Noslēguma jautājumi / notes 

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

par komandas biedru drošību. 

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

teamleaders for their teammate’s safety. 

 Komandu 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. 

Team management is responsible for the teammates preparedness for the competitions. The 

Chief Judge may, indertemining the participant’s in sufficient preparedness, prohibit the 

participant from participing in the race. Safety measureson a boat may only be carried out by 

a person nominated by the Organizer. 

Ar reģistrāciju sacensībām: 

 Komandu dalībnieki  un delegāti piekrīt, ka pasākuma laikā var tikt filmēti un fotografēti 

un materiāli var tikt izmantoti pasākuma publicitātei plašsaziņas līdzekļos, sociālajos 

tīklos un citviet internetā. 

 Komandas dalībnieki un delegāti piekrīt personas datu apstrādei dalības sacensības 

nodrošināšanai. 

 Komandu dalībnieki un delegāti piekrīt ievērot Covid-19 izplatības ierobežošanas 

pasākumus. 

By registering for the competiton: 

―  Team members and delegates agree to be photographed 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 competion. 

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

 

 Sacensību organizators patur iespēju mainīt dalībnieku skaitu finālam atkarībā no 

sacensību dalībnieku skaita par to iepriekš brīdinot komandu pārstāvjus.  

The competion organizer can change the number of finalists by informing team leaders in 

advance. 

 Laivu maiņa / Boat swappping 

Ja vairākiem dalībniekiem paredzēts startēt ar vienu laivu, par to informēt reģistrējoties. 

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


