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Daugavpils 3 Starptautiskais „DragonBoat” festivāls 

NOLIKUMS 

 

1. Vieta un laiks 

1.1. Sacensības notiks 2021.gada 21.augustāno plkst. 12:00 līdz 18:00. 

1.2. Daugavpils Stropu ezerā,glābšanas stacijā, Stropu ielā 40. 

2. Organizatori 

2.1. Sacensības organizē un vada Latgales ūdens sporta veidu centrs “Dinaburg” sadarbībā 

ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi „Sporta pārvalde”, ar Latvijas kanoe 

federācijas atbalstu. 

3. Mērķis un uzdevumi 

3.1. Attīstīt un popularizēt airēšanu Pūķa laivās Daugavpilī un Latvijā. 

3.2. Rosināt patstāvīgu interesi sportā,veidot izpratni par veselīgu dzīvesveidu. 

3.3. Dot iespēju apgūt airēšanas iemaņas neatkarīgi no vecuma, dzimuma un fiziskās 

sagatavotības. 

3.4. Piesaistīt ārvalstutūristu uzmanību Daugavpilij kā pilsētai ar draudzīgu vidi sportam 

un aktīvai atpūtai. 

4. Dalībnieki  

4.1. Sacensībās piedalās Latvijas, kā arī ārzemju sportisti. 

4.2. Komandas sacenšas četrās grupās-  

4.2.1. Vīrieši D-10 

4.2.2. Sievietes D-10 

4.2.3. Jauktās grupasMix-Profi D-20(pieredze airēšanā vairāk nekā 1 

gads); 

4.2.4. Jauktās grupas Mix-Amatieri D-20 (pieredze airēšanā līdz 1. 

gadam). 

4.2.5. Jauktās grupas Mix-Bērni D-20( vēcums 10-14 gadi.) 

4.3. Vīriešu un sieviešu komandas sastāv no 10 airētājiemun 1 bundzinieka. 

4.4.  Jaukta grupa(Mix) sastāv no 10 vīriešiem, 10 sievietēm un 1 bundzinieka. 

Jaukta grupa (Mix-Bērni) sastāv no 10 zēniem, 10 meitenēm un 1 bundzinieka. 

APSTIPRINĀTS 

Latgales ūdens sporta veidu centrs 

“Dinaburg” 

 

________________ V.Haruns 
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4.5. Saskaņā ar fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 

datu brīvu apriti organizatori brīdina, ka pasākums tiks fotografēts un filmēts, visi 

personas dati, kas saistīti ar reģistrāciju tiks izmantoti rezultātu noteikšanai. 

5. Distances un laivu klases 

5.1. Vīrieši    D-10 distance 200m. 

5.2. Sievietes D-10 distance 200m. 

5.3. MixProfi       D-20 distance 200m. 

5.4. MixAmatieri   D-20 distance 200m. 

5.5. Mix Bērni      D-20 distance 200m. 

6. Drošības noteikumi un veselības stāvoklis. 

6.1. Pirms sacensībām dalībniekiem jānoklausās instruktāžu par drošības noteikumiem 

atrodoties uz ūdens. 

6.2. Sacensībās dalībniekiemjālietoglābšanas vestes. 

6.3. Sacensību dalībnieki personīgi atbild par savu veselības stāvokli un tā atbilstību 

dalībai sacensībās. 

6.4. Katram sacensību dalībniekam būs jāreģistrējas dalībai. 

6.5. Komandas kapteinis iepazīstina komandas locekļus ar sacensību noteikumiem pēc 

kapteņu sapulces pirmsstartiem. 

7. Treniņi 

7.1. Divas nedēļas pirms sacensībām katrai komandai būs iespēja piedalīties treniņā uz 

Pūķu laivas kopā ar profesionālu treneri. 

7.2. Apmācību laiks jāsaskaņo ar organizatoriem. 

7.3. Visiem komandas dalībniekiem ir ieteicams piedalīties apmācību treniņā. 

8. Dalības maksa 

8.1. Dalības maksa par vienu sportistu katrā grupā-3EUR (no 20cilv.komandas- 60 

euro)Dalības maksu var samaksāt skaidra nauda vai pārskaitīt uz  biedrības “Latgales 

ūdens sporta veidu centrs “Dinaburg””, reģ. Nr. 40008283746, norēķinu kontu: A/S 

“Swedbank” LV57HABA0551046225699, ar atzīmi ,,Par piedalīšanos Pūķu laivas 

festivālā”.  

 

9. Registrācija 

9.1. Nepieciešama iepriekšēja reģistrācija(komandas nosaukums, dalības grupa, dalībnieku 

saraksts, formas krāsa, kapteiņavārds,uzvārds,kontaktinformācija). 

9.2. Pieteikums jāiesūta pa e-pastu dinaburg.dragon@inbox.lvlīdz 18.augustam. Izmaiņas 

sacensību dienā- līdz plkst. 11.00. 

9.3. Kontaktinformācija - galvenais sekretārs Viktors Haruns tel.+37127021774. 

mailto:dinaburg.dragon@inbox.lv
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10. Apbalvošana 

10.1. 1.-3. vietu ieguvēji visās distancēs tiek apbalvoti ar medaļām. 

10.2. 1.vietas ieguvējs katrā distancē tiek apbalvots ar kausu. 

11. Izmaiņas sacensību nolikumā 

11.1. Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā un ziņot 

pirms sacensību sākuma. 

11.2. Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu. 

 

 

 

 

 

 

 

Īpašie noteikumi, lai izvairītos no Covid-19 infekcijas izplatības: 

*) Lūdzam norēķinus veikt savlaicīgi elektroniski.  

*) Pasākuma dalībniekiem, kuri nav sportisti, sporta speciālisti un sportistus 

apkalpojošie sporta darbinieki jāievēro 2m fizisku distanci un jālieto mutes un deguna 

aizsegi; 

*) nedrūzmēties sacensību norises vietā, pie reģistratūras, citām  ieejām, izejām, 

tualetēm, mix zonā u.tml. 

*) sacensību vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas 

karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes; 

*) sacensību dalībniekam (vai pārstāvim) pirms starta reģistratūrā ar savu parakstu 

būs jāapliecina, ka sportistam nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija 

un nav elpceļu infekcijas slimību pazīmes, kā arī būs jāiesniedz kontakttālrunis, lai 

būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas iespējamās Covid-19 infekcijas 

gadījumā. 

*) Pasākuma laikā visiem pasākuma dalībniekiem stingri jāievēro pareizas roku 

higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumi, kādi tiks norādīti pasākuma vietā. 

Lūdzam nodrošināties ar mutes un deguna aizsegiem. 

 


