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NOLIKUMS 
 

 

Rīgā 

11.10.2014. 
 

Rīgas 44. starptautiskā čempionāta un jaunatnes meistarsacīkšu nolikums 

airēšanas slalomā 
 

I Mērķis un uzdevumi 

 

1. Popularizēt airēšanas slalomu Rīgas pilsētā. Nostiprināt starptautisko sadarbību 

sporta jomā. 

 

2. Noteikt 2014.gada spēcīgākos sportistus pieaugušajiem un jauniešiem.  
 

II Vieta un laiks 

 

3. Rīgas 43. starptautiskais čempionāts un jaunatnes meistarsacīkstes airēšanas 

slalomā (turpmāk-Sacensības) notiek 2014.gada 11.oktobrī Rīgas pilsētas kanāla posmā 

starp Bastejkalnu un K.Valdemāra ielu.  

 

4. Sacensību sākums plkst. 12:00. 
 

III Sacensību vadība  

 

5. Sacensības organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 

Sporta un jaunatnes pārvalde (turpmāk – Departaments) sadarbībā ar Latvijas Kanoe 

federācijas Airēšanas Slaloma apvienību un Rīgas airēšanas klubu . 

 

6. Sacensību galvenais tiesnesis Aivars Misiņš, galvenais sekretārs Kristaps 

Sadovskis. 

   

    IV Dalībnieki, programma un vērtēšana 

 

7. Sacensības ir individuālas un notiek 4 laivu klasēs:  

K-1s, K-1, C-1, C-1s. 

 

8. K-1s,C-1, K-1 laivu klasēs sacensības notiek sešās vecuma grupās: 

8.1. pieaugušie dzimuši 1995.gadā un vecāki; 

8.2. juniori U-18  dzimuši 1996.-1998.gadā; 

8.3. jaunieši U-15 dzimuši 1999.-2001.gadā; 
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8.4. zēni un meitenes dzimuši 2002.gadā un jaunāki; 

8.5. meistari,  dzimuši 1979-1964. 

8.6. veterāni, dzimuši 1965.  gadā un vecāki. 

 

Vecuma grupas: 

Vecuma grupas/Laivu klase K-1 C-1 K-1S C-1S 

OPEN (1995.gadā un vecāki) X X X X 

U-18 (1996-1998.dz.g.) X X X X 

U-15 (1999-2001.dz.g.) X X X   

MM (2000 un jaunāki) X       

Veterani (1979-1964.dz.g.) X X X   

Seniori (1965.  gadā un vecāki) X       

 

9. Ja kādā vecuma grupā nav vismaz 3 dalībnieku, tad dalībniekiem tiek dota 

iespēja startēt nākošajā vecākā vecuma grupā. 

10. Sacensību programmā ir divi individuālie braucieni, no kuriem vērā tiek ņemts 

labākā brauciena rezultāts. 

11.Vērtēšana notiek pēc Starptautiskās Kanoe federācujas noteikumiem.  

12.Slaloma trasē katram dalībniekam ir obligāti jālieto glābšanas veste un 

aizsargķivere. 
 

V Pieteikumi 

 

13. Dalībnieki sacensībām var pieteikties: 

13.1.  elektroniski – sūtot vārdisko pieteikumu par dalību sacensībās uz e-pastu 

aivars.misins@inbox.lv vai pa faksu +37167229855,  

13.2. personīgi – komandas pārstāvim iesniedzot vārdisko pieteikumu  sacensību 

norises dienā līdz plkst.10:00, 

 

14. Pieteikums, kuru ir apstiprinājis treneris un sporta organizācijas vadītājs, 

noformē pēc sekojoša parauga 

 

Vārds, 

uzvārds 
Personas kods 

Deklarētā 

dzīves vietas 

adrese 

Sporta klubs Laivu klase Ārsta paraksts 

 

15. Dalībnieka veselības atbilstību sacensībām pieteikumā apstiprina ar ārsta 

parakstu. 
 

VI Apbalvošana 

 

16. Pirmo trīs vietu ieguvējus visās laivu klasēs- pieaugušo, junioru, jauniešu un 

zēnu/meiteņu grupās apbalvo ar Departamenta diplomiem un medaļām. Pirmo vietu 

ieguvējus apbalvo ar piemiņas balvām. 
 


