
RĪGAS AIRĒŠANAS KLUBS                                                                  

Biedrība, reģ.nr.: 40008149919 

  

Jurid.adr.: Ģertrūdes 99/2-76, Rīga, LV1009 

Nordea bank AB Latvijas filiāle, NDEALV2X, k.nr.:LV82NDEA0000082530750 

APSTIPRINU 

Biedrības „Rīgas Airēšanas klubs” 

valdes loceklis 

Aivars Misiņš  ______________________ 

„____.”__________  2018.g 

NOLIKUMS 
Rīga 

 

Rīgas 48. starptautiskais čempionāts un jaunatnes meistarsacīkstes airēšanas 

slalomā 
 

I Mērķis un uzdevumi 

1. Popularizēt airēšanas slalomu Rīgas pilsētā. Nostiprināt starptautisko sadarbību sporta 

jomā. 

2. Noteikt 2018.gada spēcīgākos sportistus pieaugušo un jauniešu konkurencē.  
 

II Vieta un laiks 

3. Rīgas 48. starptautiskais čempionāts un jaunatnes meistarsacīkstes airēšanas slalomā 

(turpmāk-Sacensības) notiek 2018.gada 6.oktobrī Rīgas pilsētas kanāla posmā starp Bastejkalnu 

un K.Valdemāra ielu.  

4. Sacensību sākums plkst. 11:00. 
 

III Sacensību vadība  

5. Sacensības organizē biedrība “Rīgas Airēšanas klubs” (RAK) sadarbībā ar Rīgas 

domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi (turpmāk – 

Departaments). 

6. Sacensību galvenais tiesnesis Aivars Misiņš, galvenais sekretārs Santa Krauja. 
   

    IV Dalībnieki, programma un vērtēšana 

7. Sacensības ir individuālas un notiek 4 laivu klasēs un sekojoās vecuma grupās:  

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

OPEN (1999.gadā un vecāki, kopējā 

konkurence) X X X X 

U-18 (2000-2001.dz.g.) X X X X 

U-16 (2002-2003.dz.g.) X X X X  

U-14 (2004-2005.dz.g.) X X X 
 U-12 (2006-2007.dz.g.) X X X 
 U-10 mazie meistari (2008 un jaunāki) X    X   

Veterāni  U-35(1983-1974.dz.g.) X X X   

Seniori U-45 (1973-1957.dz.g.) X       

Seniori U-60 (1958.dz.g un vecāki) X 
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9. Ja kādā vecuma grupā nav vismaz 3 dalībnieku, tad dalībniekiem tiek dota iespēja 

startēt nākošajā (vecākā) vecuma grupā. 

11. Sacensību programmā ir divi individuālie braucieni, vērtē labāko. 

12.Vērtēšana notiek pēc pastāvošiem Starptautiskās kanoe federācajas (ICF) 

noteikumiem.  

13.Slaloma trasē katram dalībniekam ir obligāti jālieto glābšanas veste un aizsargķivere 

pēc trenera ieskatiem. 
 

V Pieteikumi 

14. Dalībnieki sacensībām var pieteikties: 

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

aivars.misins@inbox.lv līdz 3.oktobrim (ieskaitot), pieteikšanās pēc noteiktā laika netiek 

pieņemta. 

15. Pieteikumu apstiprina komandas vadītājs, noformē pēc sekojoša parauga – iesniedzams 

OBLIGĀTI, skatīt pielikumu nr.1 

15.1. Dalībnieka atbilstību sacensībām pieteikumā apstiprina ar komandas vadītāja 

parakstu. 

16. Dalības maksa 3eur. Pārskaitījums tiek veikts uz RAK kontu atbilstoši izsniegtam 

rēķinam un iesniedzot kopā ar komandas pieteikumu. 

16.1. Dalības maksas veido naudas balvas fondu. 
 

VI Apbalvošana 

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

Departamenta medaļām. Pirmo vietu ieguvējus apbalvo ar piemiņas balvām. Katrā laivu klasē 

OPEN un U18 vecuma grupās 1.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar naudas balvu 50 eur apmērā. 

Kopējais naudas balvu fonds 400 eur. Sportistiem apbalvošanā jāpiedalās komandas parādes 

formas tērpos.  
 

VII Piezīmes 

18. Protesti tiek iesniegti rakstveidā sacensību galvenajam tiesnesim kopā ar depozītu 20 

eur un skaidri analizējamu video materiālu. Pēc galvenā tiesneša lēmuma protests tiek atzīts par 

pamatotu (depozīts tiek atgriezts) vai nepamatotu (dezpozīts tiek ieturēts).  

19. Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un/vai video attēli var tikt publicēti RAK  un 

Departament tīmekļa vietnēs, (tajā skaitā uzglabāti publiskās pieejamības arhīvā), drukātajos 

izdevumos, TV ierakstos un tiešraidē. Dalībnieka dalība sacensībās apliecina piekrišanu punktam 

nr.19 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta  

Sporta un jaunatnes pervades priekšniece 

Dina Vīksna ________________________ 

__ . __ . ________ 

mailto:aivars.misins@inbox
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Pielikums nr.1 

 

Sacensību pieteikuma forma/Entry form 

  

 

    

 

Rīgas 48. starptautiskais čempionāts un jaunatnes meistarsacīkstes 

airēšanas slalomā 

6.10.2018. Rīga, Pilsētas kanāls 

    

 

Valsts/Country    

Klubs/Team   

    

 

Laivu klase/ 

Category 
Vārds/First name Uzvārds/ Surname 

Dzimšanas 

gads/Date 

of birth 

Laivu 

maiņa/Boat 

change 

         

         

         

 

 

   

 

Maksājuma veids/payment type 

  

 

Rēķins/Invoice   

  

 

 

Norādīt komandējošās organizācijas rekvizītus rēķina izrakstīšanai/ Specify the details of 

the issuing organization for billing: 

Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un/vai video attēli var tikt publicēti RAK  un 

Departament tīmekļa vietnēs, (tajā skaitā uzglabāti publiskās pieejamības arhīvā), drukātajos 

izdevumos, TV ierakstos un tiešraidē. Dalībnieka dalība sacensībās apliecina piekrišanu punktam 

nr.19 

 

 

Komandas vadītājs/Team leader     

 

 

  
paraksts/signature 

 

 

 

Datums/Date     
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