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Sacensību nolikums airēšanas slalomā. 
Rīgā 

 

Lucavsalas kauss 2021. 

  
 

I Mērķis un uzdevumi 

1. Popularizēt airēšanas slaloma sporta veidu jauniešu vidū Rīgā, tās apkaimē un Latvijā. 

Veicināt un nostiprināt starptautisko sadarbību sporta jomā.  

2. Noteikt 2021.gada spēcīgākos sportistus starp Latvijas un ārvalstu viesu jauniešiem.  

 

II Vieta un laiks 

3. Sacensības notiek 28.08.2021., Rīgā, Lucavsalā, Kazas sēklī, RAK airēšanas bāzē. Sākums 

plkst.: 12.00 

4. Ierašanās plkst.: 11:00 

 

III Sacensību vadība  

5. Sacensības organizē Rīgas airēšanas klubs, atbalsta RD IKSD Sporta un Jaunatnes pārvalde. 

Sacensību organizators: Aivars Misiņš, tel.nr.: 29344657, e-pasts: aivars.misins@inbox.lv 

6. Sacensību galvenais tiesnesis: Iveta Dūkupe (+371 28851441, iveta.dukupe@inbox.lv) 

   

    IV Dalībnieki, programma un vērtēšana 

7. Sacensības ir individuālas un notiek 5 laivu klasēs un 5 vecuma grupās: 

Vecuma grupas/Laivu klase MK-1 MC-1 WK-1S WC-1S XC2 

OPEN U-18 (2003-un jaunāki, jeb kopējā 
konkurence) X X X X 

 
X 

U-16 (2005-2006.dz.g.) X X X X  

U-14 (2007-2008.dz.g.) X X X 
 

 

U-12 (2009-2010.dz.g.) X X X 
 

 

U-10 (2011 –jaunāki) X   
 

   

     
 

 

8. Ja kādā vecuma grupā nav vismaz 3 dalībnieku, tad dalībniekiem tiek dota iespēja startēt 

nākošajā vecākā vecuma grupā. 

9. Sacensību formāts: Divi kvalifikācijas braucieni, vērtē ātrāko.  
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Programma: 

  12:00 Pirmais kvalifikācijas brauciens: MC-1, WK-1, MK-1, WC-1, XC2 

 14:00 Otrais kvalifikācijas brauciens: MC-1, WK-1, MK-1, WC-1, XC2 

 16:00 apbalvošana. 

 

10.Sacensību noteikumi:  notiek pēc pastāvošiem Starptautiskās kanoe federācijas (ICF) 

noteikumiem, redakcijā AIRĒŠANAS SLALOMA SACENSĪBU NOTEIKUMI 2020, 

https://canoelatvia.lv/wpcontent/uploads/2020/12/LKAAiresanas_slaloma_noteikumi_2020_final.pdf 

11.Slaloma trasē katram dalībniekam ir obligāti jālieto glābšanas veste. 

 

 

V Pieteikumi un dalības maksa 

12. Dalībnieki sacensībām var pieteikties: 

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

aivars.misins@inbox.lv līdz 26.augustam (ieskaitot), pieteikšanās pēc noteiktā laika netiek pieņemta. 

12.2. Pieteikums, kuru ir apstiprinājis treneris un sporta organizācijas vadītājs, noformē pēc 

sekojoša parauga: 

Pieteikums 

Organizācijas nosaukums: 

Pieteikuma datums: 

Kontakt tālr.: 

Komandas Vadītājs: 

Treneris:  

Vārds, uzvārds Dzimšanas gads Sporta klubs Laivu klase 
Personas 

kods 
Tel.nr. 

Jānis Liepiņš 1976 
AK 

SPARTAKS 
K-1 xxxxx-xxxxx  

      

 

13. Dalības maksa 10eur, otrā laivu klasē 5eur. Rīgas pašvaldībā dzīvojošajiem dalībniekiem 

dalības maksa ar 50% atlaidi. 

 

Rekvizīti:  

Biedrība „Rīgas airēšanas klubs” 

Reģ.nr.: 40008149919 

Adrese: Ģertrūdes iela 99/2-76, Rīga, LV1009 

Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle 

Konta nr: LV41RIKO0000082530750 

mailto:aivars.misins@inbox
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VI Apbalvošana 

14. Pirmo trīs vietu ieguvējus, visās laivu klasēs un vecuma grupās apbalvo ar kausiem un 

piemiņas balvām. Komandu vērtējumā ar piemiņas kausu. Sportistiem apbalvošanā jāpiedalās 

komandas parādes formas tērpos.  

 

VII Piezīmes 

15. 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).  

 

VIIICovid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumi 

 16. Visiem klātesošajiem ievērojamas Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma, 

Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma, Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija 

noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

prasības.  Visi dalībnieki, treneri, komandas pārstāvji, tehniskais personāls un tiesneši, patstāvīgi ir 

informēti par iepriekš minēto normatīvo aktu prasībām un to ievērošanu. Dalībnieku/treneru vārdiskajā 

pieteikumā norādāms arī dalībnieka/trenera personas kods un telefona numurs. Komandas 

vadītājs/treneris vai individuālais sportists ir atbildīgs par pieteikto personu veselības stāvokli un 

saistošo ierobežojumu un piesardzības pasākumu ievērošanu. Pirms un pēc apbalvošanas personas 

ievēro 2 metru distanci un nesarokojas. 

 

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. 

 

 

 


