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Rīgas 45. starptautiskā čempionāta un jaunatnes meistarsacīkšu airēšanas slalomā  

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Rīgas 45. starptautiskais 

čempionāts un jaunatnes meistarsacīkstes airēšanas slalomā  (turpmāk –Sacensības). 

 

2. Sacensības tiek rīkotas ar mērķi popularizēt vienu no airēšanas sporta veidiem – 

airēšanas slalomu Rīgas pilsētā. 

 

3. Sacensību uzdevums ir noskaidrot labākos sportistus airēšanas slaloma sporta 

veidā. 

 

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

Sporta un jaunatnes pārvalde (turpmāk – Organizators). Tiešo sacensību rīkošanu veic 

Latvijas Kanoe federācijas airēšanas slaloma apvienība un Rīgas airēšanas klubs 

(turpmāk – Rīkotāji). 

 

II. Sacensību norises vieta un laiks 

 

5. Sacensības notiek 2015. gada 10. oktobrī plkst. 12.00 Rīgas pilsētas kanāla 

posmā starp Bastejkalnu un K. Valdemāra ielu.  

 

6. Sacensību nolikums un informācija par Sacensībām tiek publicēta interneta 

vietnēs www.sports.riga.lv un www.rigasairesanasklubs.com.    

 

III. Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi 

 

7. Sacensības ir individuālas un notiek četrās laivu klasēs: K – 1s, K – 1, C – 1s, C 

– 1.  

 

http://www.sports.riga.lv/
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8. K – 1s, K – 1, C– 1 laivu klasēs sacensības notiek sešās vecuma grupās:  

 

Vecuma grupas/Laivu 

klase K-1 C-1 K-15 C-15 

OPEN (1996.gadā un 

vecāki) X X X X 

U-18 (1997.-1999.dz.g.) X X X X 

U-15 (2000.-2002.dz.g.) X X X  

MM (2003. un jaunāki) X  X  

Meistari (1965.-

1980.dz.g.) X X X  

veterāni (1966.  gadā un 

vecāki) X    

 

 

9. Sacensību programmā ir divi individuālie braucieni. 

 

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

aizsargķivere. 

 

11. Vērtēšana notiek pēc pastāvošiem Starptautiskās kanoe federācijas 

noteikumiem. 

 

 

IV. Dalībnieku pieteikšana Sacensībām 

 

12. Dalībnieki sacensībām var pieteikties: 

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

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

12.2.  personīgi – komandas pārstāvim iesniedzot vārdisko pieteikumu  sacensību 

norises dienā līdz plkst. 10.00, 

 

13. Katrs pilngadīgais Sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava 

veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām, ko apstiprina ar personīgo parakstu pieteikumā, 

vai iesniedzot atbilstošu ārsta izziņu. 

 

14. Nepilngadīga Sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām 

jāapliecina ar ārsta izziņu vai vecāku parakstu pieteikumā (pielikums ). 

 

15.  Organizators nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības. 

 

16. Sacensību izdevumus, kas saistīti ar Sacensību dalībnieku un to pavadošo 

personu ceļa, naktsmītņu, ēdināšanas vai citiem izdevumiem, apmaksā Sacensību 

dalībnieks personīgi vai viņa pārstāvētā organizācija. 

 

17. Rīkotāji, izņemot gadījumus, kad pierādāma viņu ļaunprātīga rīcība vai 

nolaidība, nav atbildīgi par varbūtējām avārijām, nelaimes gadījumiem un to sekām. 

mailto:aivars.misins@inbox.lv
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V. Sacensību uzvarētāju apbalvošana 

 

 

18. Sacensību 1. – 3. vietas ieguvējus apbalvo ar Organizatora medaļām un  

diplomiem. Pirmo vietu ieguvējus apbalvo ar piemiņas balvām. 

 

19. Pirmo vietu ieguvējus Open klasē apbalvo ar Rīkotāju speciālām balvām. 

 

 

 

 

Priekšniece – departamenta direktora vietniece                     D.Vīksna 

 

 

Kļaviņa 67105352 

 

 


