
APSTIPRINU:
Sporta kluba “KC” vadītāja Ilze Bome

Nolikums
PAVASARA KAUSA SACENSĪBĀM

Latvijas čempionātam  garajās distancēs smaiļošanā un kanoe airēšanā,
A.Avdejeva ceļojošās balvas izcīņai.

Vieta un laiks.

Sacensības notiks 2023. gada 1. maijā Jelgavā, Pasta salā 3, sporta kluba “KC” airēšanas
bāzē. Sacensību sākums pl. 12.00

Sacensību vadība.

Sacensības  organizē  un  vada  Jelgavas  smaiļošana  un  kanoe  airēšanas  sporta  klubs  “KC”
sadarbībā ar Jelgavas Sporta servisa centru un Latvijas Kanoe federāciju. 
Sacensību galvenais tiesnesis: Ilze Bome (Starptautiskā kategorija).

Sacensību dalībnieki un programma.

Sacensībās piedalās Latvijas un citu valstu sportisti.  Nolikums ir  oficiāls uzaicinājums uz
sacensībām. 
Sacensības notiek Lielupē starp šosejas un dzelzceļa tiltiem. Apļa garums aptuveni 2000 m.
Grupas:
2004.g.dz. un vecāki vīrieši   K-1, C-1 6 km, sievietes K-1, C-1* 4 km
2005.-2006.g.dz. juniori   K-1, C-1 6 km, juniores  K-1, C-1* 4 km
2007.-2008.g.dz. jaunieši K-1, C-1 4 km, jaunietes  K-1, C-1* 2 km
2009.-2011.g.dz. zēni   K-1, C-1 4 km, meitenes K-1, C-1* 2 km
Master klase vīrieši   K-1, C-1 2 km, sievietes  K-1 2 km 
(grupās līdz 50g.v. un 51+)
* Ja C-1 sievietēm, juniorēm, jaunietēm, meitenēm grupā pieteikts mazāk par 3 dalībniecēm,
sportistes startē Open grupā.

Jaunākās grupas dalībniekiem obligāti jāstartē glābšanas vestēs.
Ja jaunieši vēlas cīnīties par LČ medaļām, viņiem jāstartē junioru grupā.
Veākās grupas Master klases dalībniekiem jāstartē glābšanas vestēs.

Pieteikumi.

Pieteikumi  jāiesūta  līdz  27.  aprīlim  pa  e-pastu  actinamaija@gmail.com vai
maijaactina@inbox.lv 
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Par  dalībnieku  veselības  stāvokļa  atbilstību  dalībai  sacensībās,  atbild  organizācija,  kas
piesaka dalībnieku startam. Veterāni par savu veselības stāvokli atbild personīgi. 
Pieteikumi papīra formātā iesniedzami 1 stundu pirms sacensību sākuma.
Izmaiņas sacensību dienā līdz pl.10.45
Nelicencētajiem dalībniekiem maksa 10,- eiro

Dalībnieku personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas dati, sacensību laikā uzņemtie fotoattēli
un  videoattēli  tiek  apstrādāti  nolūkā  organizēt  sacensības,  publiskot  sacensību  rezultātus,
informēt  sabiedrību  par  sacensību  norisi.   Sacensību  fotogrāfijas,  videomateriāli  var  tikt
izmantoti  publicitātes  materiālu  veidošanai,  kā  arī  arhīva  uzkrāšanas,  dokumentēšanas  un
saglabāšanas vajadzībām.

Apbalvošana.

Sacensību  godalgoto  vietu  ieguvēji  tiek  apbalvoti  ar  diplomiem  un  balvām.  Latvijas
pieaugušo un junioru čempionāta godalgoto vietu ieguvēji ar LKF medaļām.

Dažādi.
Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā.

Kontaktinformācija: Ilze Bome 29404163, Maija Actiņa 29215311

SASKAŅOTS:
Jelgavas SSC direktors
Juris Kaminskis
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