03.07.2020.
Rīgā
Rīgas atklāto jaunatnes meistarsacīkšu
smaiļošanā un kanoe airēšanā nolikums
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Rīgas atklātās jaunatnes
meistarsacīkstes smaiļošanā un kanoe airēšanā (turpmāk – Sacensības).
2. Sacensības tiek rīkotas ar mērķi popularizēt smaiļošanu un kanoe airēšanu Rīgas
iedzīvotāju vidū.
3. Sacensību uzdevums ir noskaidrot spēcīgākos jaunatnes sportistus Rīgas pilsētā.
4. Sacensības organizē Rīgas Bērnu un jaunatnes sporta skola „ Rīdzene” (turpmāk –
Organizators), sadarbībā ar Latvijas Kanoe federācija, atbildīgais par sacensībām – Ilmārs
Krūmiņš (tālr. 67037349).
II. Sacensību norises vieta un laiks
5. Sacensības notiek 2020. gada 19.augustā.
6. Sacensību sākums plkst. 14.00.
7. Sacensības norises vieta – Rīgas bērnu un jaunatnes sporta skolas „Rīdzene”
airēšanas bāze Lucavsalā, Lucavsalas ielā 43, Rīgā.
III. Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi
8. Sacensībās var piedalīties dalībnieki, kurus piesaka juridiskas organizācijas.
9. Sacensības norisinās šādās vecuma grupās:
9.1. A grupas jaunieši – 2003.g.dz. – 2005.g.dz.;
9.2. B grupas jaunieši – 2006.g.dz. – 2008.g.dz.
10. Sacensību programma A un B grupām:
10.1. jaunietēm: K - 1 – 200m, K - 2 – 200m;
10.2. jauniešiem: K - 1 – 200m, K - 2 – 200m un C - 1 – 200m, C - 2 – 200m.
11. Sacensības notiek saskaņā ar Starptautiskās kanoe federācijas noteikumiem.
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V. Dalībnieku pieteikšana Sacensībām
12. Iepriekšējie pieteikumi (pielikums) dalībai Sacensībās iesniedzami līdz 2020.
gada 17.augustam plkst. 17.00, RBJSS „Rīdzene” Bauskas ielā 88, 308. kabinetā vai nosūtot
pieteikumu uz e-pastu: rbjssridzene@riga.lv.
13. Organizācijas vadītāja apstiprinātu pieteikuma oriģinālu (pielikums) iesniedz
Sacensību sekretariātā sacensību dienā.
14. Par Sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām atbild
organizācija kura pieteikusi dalībnieku sacensībām apliecinot to ar organizācijas vadītāja
parakstu uz oriģinālā pieteikuma.
15. Organizators nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.
16. Sacensību dalībnieku un to pavadošo personu Sacensību izdevumus apmaksā
Sacensību dalībnieks vai viņa pārstāvētā organizācija.
VI. Sacensību uzvarētāju apbalvošana
17. Sacensību pirmās, otrās un trešās vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar Organizatora
medaļām, diplomiem un balvām.

2020.gada 3.jūlijā

Pielikums

Komanda
(Komandas nosaukums)

Rīgas atklātās jaunatnes meistarsacīkstes smaiļošanā un kanoe airēšanā (Rīga, 19.08.2020.)
N.P.K.

Iesniegšanas datums:

VĀRDS,UZVĀRDS

VECUMA GRUPA

Kontakttālrunis:

DISTANCE

Iesniedzēja vārds,
uzvārds, paraksts:

Organizācijas vadītājs: _____________________________
Vārds, Uzvārds /paraksts/

