LKA LATVIJAS KAUSS 4.posms
airēšanas slalomā
Valmiera, 2.08.2020
NOLIKUMS / SCHEDULE
Organizators/ Organiser
Latvijas Kanoe asociācija
Aivars Kaulakalns (+371 26340390, slalom@canoelatvia.lv)
Rīkotājs
Rīgas airēšanas klubs
Aivars Misiņš (+371 29344657, riga.aire@gmail.com)
Sacensību vadība / Race mamagement
Galvenais tiesnesis / Chief Judge
Iveta Dūkupe (+371 28851441, iveta.dukupe@inbox.lv)
Vieta / Place

Valmiera, airēšānas trase „Krāces”, 2.08.2020

Noteikumi / Rules
Starptautiskās Kanoe Federācijas Airēšanas slaloma sacensību noteikumi 2019.
https://www.canoeicf.com/sites/default/files/rules_canoe_slalom_2019.pdf
LKA organizētajās sacensībās, pārstāvot Latviju, sporta klubu, pašvaldību vai startējot individuāli, var
piedalīties tikai LKA licencēti sportisti un ārvalstu viesi.
Laivu klases, vecuma grupas / Categories, Age groups
MK1 –OPEN, 35+
WK1–OPEN, 35+
MC1–OPEN, 35+
WC1–OPEN
XC2 - OPEN
OPEN- Kopējā konkurence / Overall contest
Reģistrācija, dalības maksa / Registration, Entry fees
Reģistrācija / Registration
Pieteikumu termiņš 29.jūlijs nosūtot pieteikuma formu uz epastu riga.aire@gmail.com/ Entry dedline
July 29. Send the application form by email to riga.aire@gmail.com
Reģistrācija pēc 29.jūlija netiek pieņemta/ Registration after dedline not accepted.
Dalības maksa vienai laivu klasei 12 EUR, otra laivu klase + 5EUR /Entry fee12EUR for one boat
class, for second +5EUR. XC2 bez maksas/ free of charge.
Rekvizīti:
Biedrība “Latvijas Kanoe asociācija“
Reģ.nr.: 40008293265
Adrese: Mieraiela 29/31, Rīga, LV-1001
Konta.nr.:AS Swedbanka LV66HABA0551047749310
INFORMĀCIJA/ GENERAL INFORMATION
www.canoelatvia.lv

Programma / Schedule
Svētdiena, 2.augusts / Sunday, 2nd August
8:00-08:30
Tiesnešu sanāksme / Judge meeting
8:30 -9:00
Komandu vadību sanāksme / Team leaders meeting
Nummuru izsniegšana, depozīts 20eur/ Start bibs distribution, deposit 20eur
9:30
Sacensību atklāšana / Race opening
11:30 Kvalifikācija:MC1, WK1, MK1, WC1, XC2
Pārtraukums/ Lunch breake
14:00 A Fināls:MC1, WK1, MK1, WC1, XC2
15:30 B Fināls: MC1, WK1, MK1, WC1, XC2
18:30 Apbalvošana/Avarding

Progresija/Progresion
Skatīt LKA 2020.gada Latvijas kausa kopējo nolikumu.
https://canoelatvia.lv/wp-content/uploads/2020/02/Latvijas-Kausa-1_2_3_4-posmu-Punktupie%C5%A1%C4%B7ir%C5%A1anas-sist%C4%93ma-2020.pdf
https://canoelatvia.lv/wp-content/uploads/2020/02/Latvijas-Kausa-finala-Punktupie%C5%A1%C4%B7ir%C5%A1anas-sist%C4%93ma-2020.pdf

Noslēguma jautājumi / Notes
Medaļas tiks pasniegtas pirmo trīs vietu ieguvējiem katrā laivu klasē un vecuma grupā pēc
gala rezultātiem/ medals will be given to the first three places in each category and age group
by the results
Sportistiem apbalvošanā jāpiedalās parādes formas tērpā/in awards ceremony athletes must
participate in parade sportsware
Komandas vadība atbild par komandas biedru sagatavotību sacensībām. Galvenais tiesnesis,
konstatējot dalībnieka nepietiekamu sagatavotību, var aizliegt dalībnieka dalību sacensībās.
Veicot drošības pasākumus, atrodoties trasē laivā, var veikt tikai galvenā tiesneša norīkota
persona.
Team management is responsible for the teammates preparedness for the competition. The
Chief Judge may, in determining the participant’s insufficient preparedness, prohibit the
participant from participating in the race. Safety measures on a boat may only be carried out
by a person nominated by the Chief Judge.
Protesti tiek iesniegti rakstveidā sacensību galvenajam tiesnesim kopā ar depozītu 20 eur .
Pēc galvenā tiesneša lēmuma protests tiek atzīts par pamatotu (depozīts tiek atgriezts) vai
nepamatotu (dezpozīts tiek ieturēts)./ Protest fee is 20 eur.
Ar reģistrāciju sacensībām:
 komandas dalībnieki un delegāti piekrīt, ka pasākuma laikā var tikt fotografēti un
filmēti un materiāli var tikt izmantoti pasākuma publicitātei plašsaziņas līdzekļos,
sociālos tīklos un citviet internetā.
 komandas dalībnieki un delegāti piekrīt personas datu apstrādei dalības sacensībās
nodrošināšanai.
By registering for the competition:
 Team members and delegates agree to be photagraphed and filmed during the event,
materials may be used to promote the event in the media, social networks and other
places on the Internet.
 Team members and delegates agree to their personal data processing for participation
in the competition.

Apstiprinu:________________
LKA vadītājs Aivars Kaulakalns

