
LATVIJAS REPUBLIKAS JAUNATNES ČEMPIONĀTS 

NOLIKUMS 

 
1. Mērķis 

1.1. Noteikt labākos 2022.gada jaunatnes sportistus smaiļošanā un kanoe airēšanā. 

 
2. Vieta un datums 

2.1. Sacensības notiek 10.-11.08.22. 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 Federācijas sacensību noteikumiem. 
 

3. Laiki 
 

3.1. Sacensību sākums 10.08.22. plkst.12:00 
3.2. Individuālā laivu svēršana no plkst. 10:00 līdz 11:30 

3.3. Pārstāvju sanāksme 1 0 . 0 8 . 2 2 . no plkst.11:00 līdz 11:20 

3.4. Tiesnešu sanāksme no plkst. 11:20 līdz 11:40 
 

 
4.1. Sacensībās piedalās: 

4. Dalībnieki un programma 

 

A grupas sportisti 2006.g.- 2007.g.dz. 

B grupas sportisti 2008.g. – 2009.g.dz. 

C grupas sportisti 2010.g.-2011.g. dz. 

 

A gr. Jaunietes un Jaunieši 

K-1 un K-2 200m un 500 m 

K-2 200m MIX , K-2 500m MIX 
(SPORTISTUS VIENĀ DISTANCĒ VAR PIETEIKT DALĪBAI K-2 VAI K-2MIX.) 

 

B gr. Meitenes un Zēni 

K-1 un K-2 200 un 500m 

K-2 200m MIX , K-2 500m MIX 
(SPORTISTUS VIENĀ DISTANCĒ VAR PIETEIKT DALĪBAI K-2 VAI K-2MIX.) 

 

C gr. Meitenes un Zēni 

K-1un K-2 200m, 500m 

 
OPEN grupa 2006-2009 .g.dz. zēni 

C-1 200m, 500m, C-2 200m, 500m 

 

OPEN grupa 2006-2009 .g.dz. meitenes 

C-1 200m, 500m 
 

4.1. 2008.g. dzimušiem un jaunākiem sportistiem obligāti jāstartē glābšanas vestēs. 

4.2. Sacensību programma būs pieejama 3 dienas pirms sacensību sākuma. 
4.3. Sacensībās notiks laivu svēršana. 



5. Apbalvošana 

5.1. 1.-3. vietas ieguvējus apbalvo ar LKF medaļām. 

5.2. Pirms apbalvošanas ceremonijas godalgoto vietu ieguvējiem obligāti jābūt klāt noradītajā vietā un 

laikā. 

5.3. Uz apbalvošanas ceremoniju sportistiem obligāti jāierodas sporta parādes sporta tērpā un apavos, ikdienas 

apģērbā un starta formās uz apbalvošanu ierasties aizliegts. 

 

6. Pieteikumi 

6.1. Pieteikums un veidlapa pa distancēm jāiesūta līdz 05.08.20222. plkst. 17:00 elektroniski uz e-

pastu: canoe@canoe.lv (nosūtot pieteikumu elektroniskā formātā, saņemsiet apstiprinājuma e-pastu 

par to saņemšanu uz adresi, no kuras nosūtīts pieteikums). 

6.2. Ārkārtas 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. 

6.4. 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. Komandām obligāti ir jāiesūta 1 kvalificēta tiesneša vārds, uzvārds reizē ar sacensību 
pieteikumu. Tiesneši tiks nominēti un apstiprināti aptuveni 10 dienas pirms sacensībām.  

6.8. Piesakot dalībniekus pieteicējs izvērtē dalībnieka startu, lai sacensību dienā nebūtu jāveic 

liekas izmaiņas. 
 

7. Īpašie noteikumi 

7.1. Kārtība epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai biedrības “Latvijas Kanoe federācijas” un to juridisko biedru organizētajās  

sacensībās smaiļošanā un kanoe airēšanā. Kārtība pieņemta un apstiprināta 17.06.2021. LKF  

Valdes sēdē. Protokols pieejams LKF mājas lapā. 

7.2. 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, sportisti vai sacensību apmeklētāji klātienē piekrīt, ka var tikt fotografēti vai filmēti, 

ka viņu attēli var tikt publicēti internetā. 

7.3. 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. Pieteikumu 

sacensībām, sportisti vai sacensību apmeklētāji klātienē piekrīt, ka var tikt fotografēti vai filmēti, ka viņu attēli  

var tikt publicēti internetā. 

7.4. 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. 

mailto:canoe@canoe.lv


 


