APSTIPRINU
Latvijas Kanoe federācijas
prezidente Lelde Laure

2021.gada
Pārbaudes sacensības distanču slēpošanā
NOLIKUMS

1. Sacensību mērķis ir popularizēt slēpošanu un veicināt veselīgu
dzīvesveidu jauniešu un pieaugušo vidū, apzināt Latvijas airēšanas sporta
pārstāvju fizisko sagatavotību distanču slēpošanā un noskaidrot labākos
šajā disciplīnā.
2. Sacensības organizē Airēšanas klubs „Baldone”, atbalsta Latvijas Kanoe
federācija un Vidzemes sporta asociācija, sacensību galvenais tiesnesis
Egons Grāvītis, 29412431 (informācija arī par slēpošanas inventāra
nomu).
3. Sacensības notiek sestdien, 2021.gada 20. Februārī slēpošanas trasē
“Vilku kalni” Baldones novadā (precīzas vietas un nokļūšanas informācija
- Egons Grāvītis).
4. Sacensību noteikumi:
4.1.
Dalībniekiem un delegātiem jāievēro Covid-19 izplatības
ierobežošanas pasākumi (distancēšanās pamatprincips un citas
epidemioloģiskās drošības prasības);
4.2.
Sacensības notiek individuālā (virtuālā) formātā. Sev vēlamā laikā
posmā no plkst. 8:00 līdz plkst. 20:00 dalībnieks slēpo 5.punktā noteikto
distanci (var gan klasiskajā, gan slidsoļa slēpošanas stilā). Starts un finišs
ir noteikti (dabā redzama un atzīmēta trasē) vieta;
4.3.
Slēpojumu - veikto laiku un distanci fiksē pats dalībnieks,
izmantojot pulksteni vai viedtālruni ar Globālo pozicionēšanas sistēmu
(GPS). Slēpojums jāveic vienā piegājienā un tā laikā pulkstenim vai
viedtālrunim jābūt ieslēgtam;
4.4.
Pēc slēpojuma tā datne (fails) un ekrānuzņēmums (screenshot) bez
manuālas rediģēšanas jānosūta uz elektroniskā pasta adresi
grava.e@inbox.lv;
4.5.
Pēc rezultātu apkopošanas un pārbaudes, rezultāti tiks publicēti
Latvijas Kanoe federācijas mājas lapā www.canoe.lv un risināta
apbalvojumu (medaļu) nogādāšana godalgoto vietu ieguvējiem (nodošana
attālināti);

4.6.
Nolikumā var tikt veiktas izmaiņas, dalībniekus par to iepriekš
informējot.
5. Sacensību distances:
5.1.
Vīrieši vecuma grupās U8, U10, U12 un U14 un sievietes visās
vecuma grupās - 1 (viens) aplis (apmēram 5 kilometri);
5.2.
Vīrieši vecuma grupās U16, U18, Pieaugušie, 35+ un 45+ - 2(divi)
apļi (apmēram 10 kilometri).
6. Sacensību dalībnieki:
6.1.
Sportisti un citas juridiskas personas, kuras apvieno airēšanas
sporta biedrības, kā arī jebkurš ar airēšanas sportu saistīts interesents, kas
necīnās par godalgotām vietām. Par plānoto dalību sacensībās lūgums
paziņot Egonam Grāvītim līdz 2021.gada 19.februāra plkst. 17:00;
6.2.
Provizoriskās dalībnieku vecuma grupas sievietēm un vīriešiem un
dalības maksas:
U8 - 2013.gadā dzimušie un jaunāki, dalības maksa 1,- EUR;
U10 - 2011. un 2012.gadā dzimušie, dalības maksa 1,- EUR;
U12 - 2009. un 2010.gadā dzimušie, dalības maksa 1,- EUR;
U14 - 2007. un 2008.gadā dzimušie, dalības maksa 2,- EUR;
U16 - 2005. un 2006.gadā dzimušie, dalības maksa 2,- EUR;
U18 - 2003. un 2004.gadā dzimušie, dalības maksa 2,- EUR;
Pieaugušie - no 1987. līdz 2002.gadam dzimušie, dalības maksa 3,- EUR;
35+ - no 1977. līdz 1986.gadam dzimušie, dalības maksa 3,- EUR;
45+ - 1976.gadā dzimušie un vecāki, dalības maksa 3,- EUR.
Dalības maksas apmaksa ar norādi par personas(u) dalību sacensībās
slēpošanā veicama:
Latvijas Kanoe federācija
Reģ.Nr. 40008022044
Adrese: Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013
Konta Nr. Swedbank AS, LV71HABA000140J035407
7. Ar piedalīšanos sacensībās:
7.1.
Dalībnieki un delegāti piekrīt, ka pasākuma laikā var tikt
fotografēti un filmēti un materiāli izmantoti pasākuma publicitātei
plašsaziņas līdzekļos, sociālos tīklos un citviet internetā;
7.2.
Dalībnieki un delegāti piekrīt personas datu apstrādei dalības
sacensībās nodrošināšanai.

