LATVIJAS REPUBLIKAS KAUSS
Atlase uz Eiropas U23 čempionātu
NOLIKUMS
1. Mērķis
1.1.

Pārbaudīt Latvija smaiļotāju un kanoe airētāju gatavību 2021.gada sezonai.

2. Vieta un datums
2.1. Sacensības notiks 22.05.21. Brocēnos (Cieceres ezerā).
2.2. Sacensības organizē un vada Latvijas Kanoe Federācija (turpmāk – LKF).
2.3. Sacensības tiesā LKF apstiprināta tiesnešu kolēģija.
2.4. Sacensības notiek pēc Starptautiskās Kanoe Federacijas sacensību noteikumiem.

3. Laiki
3.1. Sacensību sākums plkst.11:00
3.2. Individuālā laivu svēršana no plkst. 9:30 līdz 11:00
3.3. Pārstāvju sanāksme no plkst.10:00 līdz 10:20
3.4. Tiesnešu sanāksme no plkst. 10:20 līdz 10:40

4. Dalībnieki un programma
4.1. Sacensībās

piedalās:
2002.g.dz. un vecāki sportisti
OPEN grupā 2007.g.dz. un vecākas sportistes (C-1 500 m)
K-1
C-1
Vīrieši
1000 m
1000 m
Sievietes
500 m
500 m
4.2. 2007.g. dzimušiem sportistiem obligāti jāstartē glābšanas vestēs.
4.3. Sacensību programma būs pieejama 3 dienas pirms sacensību sākuma.

5. Apbalvošana
1.-3. vietas ieguvējus apbalvo ar LKF kausiem.
Pirms apbalvošanas ceremonijas godalgoto vietu ieguvējiem obligāti jābūt klāt noradītajā vietā un
laikā.
5.3. Uz apbalvošanas ceremoniju sportistiem obligāti jāierodas ceremonijai abilstošā apģērbā.
5.1.
5.2.

6. Pieteikumi
Pieteikums un veidlapa pa distancēm jānosūta līdz 12.05.2021. plkst. 17:00 elektroniski uz epastu: canoe@canoe.lv (nosūtot pieteikumu elektroniskā formātā, saņemsiet apstiprinājuma e-pastu
par to saņemšanu uz adresi, no kuras nosūtīts pieteikums).
6.1.

Ārkārtes apstākļos var iesniegt novēlotu pieteikumu, bet sacensību galvenā tiesneša vai LKF ziņā
ir pieņemt vai noraidīt novēlotu pieteikumu. Par novēlotu pieteikšanos dalības maksa ir 20,- EUR
vienam sportistam.
6.3. Laivas atsaukšana no sacensībām ir atļauta tikai piecas (5) dienas pirms pirmās sacensību dienas
bez sekām.
6.2.

Pieteikumā obligāti jābūt ārsta atzīmei par sportista veselības stāvokļa atbilstību dalībai sacensībās.
Individuāli licencētie sportisti personīgi atbild par savu veselības stāvokli un tā atbilstību dalībai
sacensībās.
6.5. Katra komanda savus dalībniekus nodrošina ar laivu numuriem.
6.6. Visus izdevumus, kas saistīti ar komandējumu uz sacensībām, sedz komandējošā organizācija.
6.7. Sacensībās notiek laivu svēršana.
6.8. Komandām obligāti ir jāiesūta 1 kvalificēta tiesneša vārds, uzvārds reizē ar sacensību
pieteikumu. Tiesneši tiks nominēti un apstiprināti aptuveni 10 dienas pirms sacensībām.
6.9. Piesakot dalībniekus pieteicējs izvērtē dalībnieka startu, lai sacensību dienā nebūtu jāveic
liekas izmaiņas.
6.4.

7. Īpašie noteikumi
saistībā ar infekcijas izplatību (aktuāli, ja valstī joprojām ir noteikti
ierobežojumi un speciālu prasību ievērošana):
7.1. Noteikumi COVID-19






Nedrūzmēties sacensību norises vietā (pie rezultātiem un sacensību programmas, citām ieejām,
izejām, tualetēm un citām tml. vietām);
Sacensību laikā visiem sacensību dalībniekiem un klātesošajām personām stingri jāievēro 2m
distanci, pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumi, kādi tiks norādīti
pasākuma vietā. Lūdzam nodrošināties arī ar mutes un deguna aizsegiem;
Sacensību norises vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas
karantīna vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
Sacensību dalībnieka pārstāvim (trenerim) pirms starta pie sekretāra ar savu parakstu būs
jāapliecina, ka sportistam nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna un nav elpceļu infekcijas
slimību pazīmes, kā arī būs jāiesniedz kontakttālrunis, lai būtu iespējams apzināt un brīdināt
kontaktpersonas iespējamās Covid-19 infekcijas gadījumā.

Sacensību dalībnieks un sacensību apmeklētājs tiek informēts, ka pasākuma laikā var tikt veikta
fotografēšana vai filmēšana no LKF puses, kā arī sacensību rezultātu publicēšana. Iesniedzot
pieteikumu sacensībām, sportisi vai sacensību apmeklētāji klātienē piekrīt, ka var tikt fotografēti vai
filmēti, ka viņu attēli var tikt publicēti internetā.
7.2.

Reģistrējoties sacensībām, dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar nolikumu un piekrīt tā
noteikumiem, kā arī savu personas datu (Vārds, Uzvārds, dzimšanas gads u.c) apkopošanai, datu
apstrādei un publiskošanai, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei
un aizsardzībai. Datu aizsardzības mērķis: nodrošināt LKF sacensību kvalitatīvu norisi.
7.3.

