
NOLIKUMS 
A.Kļaviņa piemiņas sacensībām airēšanas slalomā. 

 
 

Vieta, laiks. 

Valmiera, Gauja, Airēšanas slaloma trase, 2013. gada 10.augusts. 
 
Sacensību mērķis. 

Popularizēt airēšanas slalomu un noskaidrot labākos airētājus, kopīgi pieminēt un godināt Aldi 
Kļaviņu. Satikties vecajiem un jaunajiem airētājiem un treneriem. 
 
Sacensību organizācija. 

Sacensības organizē Alda Kļaviņa draugi. Atbildīgais par sacensību norisi Aigars Auznieks, 
tel.29494992. 
 
Sacensību dalībnieki. 

Sacensībās piedalās visi esošie, bijušie un topošie airētaji, kā arī ikviens, kas vēlas pārbaudīt 
savus spēkus airēšanas slaloma distancē. Dalībniekiem ir atļauts startēt vairākās laivu klasēs, 
bet dalībnieks, kurš startē WW laivu klasē nedrīkst startēt citā laivu klasē. Dalībnieki bez 
drošības ķiveres un peldvestes startam netiek pielaisti. 
                
Pieteikšanās.  

Līdz 10.augustam plkst. 10.30, sacensību sekretariātā, vai iepriekš telefoniski zvanot uz 
29494992, vai uz auznieksa@inbox.lv.  
 
Dalībnieku uzņemšana. 

Dalība sacensībās ir bez maksas. Pārējās izmaksas sedz paši dalībnieki. Dalībniekiem bez sava 
inventāra būs iepēja to uz vietas aizņemties. Būtu ieteicams laicīgi par to ziņot organizatoriem. 
 
Vērtēšana.  

1. Slaloma Sacensības notiek pēc starptautiskajiem airēšanas slaloma noteikumiem. 
2. Dalībnieki: K-1v;C-1v;K-1s tiek vērtēti trīs vecuma grupās: 

1.grupa-jaunieši1995. gadā dzimušie un jaunāki,  
2.grupa veterāni- 1978. gadā dzimušie un vecāki, 
3.OPEN grupa – Kopējā konkurence visās vecuma grupās. 

3. WW un WWs, kā arī C-2 laivu klasēs uzvarētājus noteiks pēc labākā kvalifikācijas 
brauciena. Šajās laivu klasēs sportisti netiek dalīti vecuma grupās. 

4. C-1s netiek dalītas vecuma grupās. 
  

Finālā iekļūst: 
 K1 v- 10 laivas 
 C1 v- 10 laivas 
 K1 s- 8 laivas 
 C-1s- 5laivas 
 

                   

mailto:auznieksa@inbox.lv


Programma, 10.augusts. 
 Līdz 10.30 – pieteikumu pieņemšana 
 11:00 – atklāšanas parāde 
 11:30 – starts kvalifikācijas braucieniem (starta kārtība: K-1s,C-1s, C-1v, K-1v,     

C-2,WWv un WWs pēc iepriekš apstiprināta starta protokola). Starta intervāls 
viena minūte. 

 Aptuveni 16:00 – starts finālam. Starta intervāls 2 minūtes 
 Aptuveni 17.30- brauciens laivās bez airiem(tuvāk ar noteikumiem iepazīstinās 

pirms starta) 
 

 
Apbalvošana. 

 K-1s, C-1v, K-1v,C-1s  laivu klašu pārstāvji tiek apbalvoti ar medaļām.  
 C-2 ,WW un WWs tiek apbalvoti ar diplomiem. 
 K1  laivu klases finālbrauciena uzvarētājs  iegūst A.Kļaviņa ceļojošo kausu. 
 

 
Atbildīgais par sacensību organizēšanu: A. Auznieks tel. 29494992 vai auznieksa@inbox.lv 
 
                                                                                                                                                            
 

 

 


