
,,Krāču jampadracis,, 

NOLIKUMS 
 

1. Mērķis un uzdevums. 

 1.1. Popularizēt ūdenstūrismu kā aktīvas atpūtas un sporta veidu. 

 1.2. Celt ūdenstūristu tehnisko meistarību. 

 1.3. Noskaidrot labākās ūdenstūrisma ekipāžas, aktīvākos ūdenstūristus un ūdenstūrisma atbalstītājus. 

 

2. Laiks un vieta. 

 2.1. Sacensības notiek Valmierā – Gaujas krastā, 2020. gada 22. – 23. augustā. 

 2.2. Dalībnieku nometnes vieta Valmierā, pie ,,Kazu krācēm,,. 

 2.3. Dalībnieku iepriekšējā pieteikšanās no 7.08 līdz 19.08 plkst. 20.00 www.udensturisms.lv 

 2.4. Dalībnieku ierašanās    no 21.08 plkst.18.00.  

 2.5. Dalībnieku reģistrācija   līdz 22.08 plkst.10.00. 

 2.6. Klubu pārstāvju sanāksme   plkst. 10.30. 

 2.7. Sacensību atklāšanas parāde  plkst. 11.00. 

 2.8. Starts      plkst. 11.30. 

 2.9. 22.08. līdz plkst.12.00 reģistrācija bērnu sacensībām (pieteikties pie Daces Vasiļjevas), ja uzradīsies 

kāds pieteikums pēc plkst.12.00, tad tas bērns arī tiks pie starta. Bērnu sacensībām var pieteikt 

bērnus vecumā no brīža kad sāk rāpot un līdz 14 gadu vecumam (rāpojošajiem, miegainajiem 

un kautrīgajiem bērniem grūtākajos posmos palīdz aklimatizēties un piedalīties kāds 

pieaugušais). Pieaugušie bērni (14 > gadi) pierakstās ar norādi ,,lielais bērns,, un iemaksā 

dalības maksu 0.10 €, varēs piedalīties pēc tam, kad nostartēs visi pieteiktie bērni (> 14 gadi). 

 

3. Sacensības rīko tūrisma klubs “H2O” kopā ar aktīvākajiem ūdenstūristiem. 

 Sacensību Galvenais Tiesnesis: Vladimirs Vereteņņikovs 

 Sacensību Galvenā Sekretāre:  Inita Niedola 

 Mediķis:     Boriss Kools 

 Trases priekšnieks:   Oļegs Peredkovs 

 Nometnes komendants:   Andrejs Curuļs 

 Atbildīgā par bērnu sacensībām: Dace Vasiļjeva 

  

4. Dalībnieki. 

 4.1. Sacensībās var piedalīties visi interesenti, kam ir vēlme izbaudīt aktīvu atpūtu. 

 4.2. Sacensības notiek šādās laivu klasēs: 

  K    – divvietīgie katamarāni, 

  Pv, Pj, Pjun.  – piepūšamās laivas, 

  S    – divvietīgās karkasa smailītes, 

  So   – smailes 

  PG   – divvietīgi katamarāni (kanoe airi) 

  WWv, WWs, WWjun 

  R4, R4jun   – 4-vietīgi piepūšami peldlīdzekļi 

 T   – “tautas laivas” – visi pārējie peldlīdzekļi, kas neatbilst augstāk minētajām 

prasībām (kanoe, SUP, u.c. peldlīdzekļi). 

 4.3. Dalības maksa: 

  8.00 € - no katra pieaugušā dalībnieka (ietilpst 2.00 € par nometnes izmantošanu),  

  4.00 € - 14 līdz 18 gadus jauniem dalībniekiem.  

http://www.udensturisms.lv/


 4.4. Līdzjutējiem un nakšņotājiem no personas par atrašanos sacensību vietā (nometnes vietas īri, WC, 

elpošanu un arī par skaistām acīm) - 2.00 €, maksāt sekretariātā, par ko tiks izsniegta uzlīme, 

kas apstiprinās Jūsu atbalstu sacensību organizēšanā. 

 

5. Programma. 

 5.1. 22.08. Nobrauciena starta vieta no ,,slaloma starta,,. Nobraucienā tiks iekļauti tūrisma tehnikas 

elementi. 

 5.2. Slaloms pretī dalībnieku nometnei. 

 5.3. Braucienu skaits atkarībā no laika apstākļiem un dalībnieku skaita. 

 5.4. Bērnu sacensību sākums ir atkarīgs no laika apstākļiem, bet orientējoši plkst. 13.00. Vakarā notiks 

bērnu apbalvošana. 

 5.5. Raftu dalības plāns tiks apspriests dienas sākuma atkarībā no ekipāžu skaita (slaloms, nobrauciens, 

H2H). 

 5.6. 23.08. Komandas brauciens ar iekļautiem tūrisma tehnikas elementiem - komanda tiek veidota no 3 

ekipāžām (komandā 5 cilvēki) - komandā jābūt abu dzimumu pārstāvjiem. 

 5.7. WW komandas brauciens ar tūrisma tehnikas elementiem - komanda tiek veidota no 3 ekipāžām. 

 

6. Vērtēšana un apbalvošana. 

 6.1. Ieskaita labāko rezultātu atsevišķi katrā laivu klasē. 

 6.2. Pirmo 3 vietu ieguvējus K, Pv, Pj, Pjun, S, So, PG, T, R4, WWjun, WWs, WWv laivu klasēs apbalvo ar 

diplomu un piemiņas balvu. 

 

7. Pieteikumi. 

 7.1. Pieteikumus iesniedz sacensību vietā klubu pārstāvji un individuālie dalībnieki, aizpildot iesnieguma 

formu. 

 7.2. Klubi izvirza 2 tiesnešus no katra kluba. 

 7.3. Katram dalībniekam pilnībā jāuzņemas atbildība par savu drošību, kārtību nometnē un trasē, par ko 

pieteikumos jābūt visu dalībnieku parakstiem. 

 

8. Dalībnieku uzņemšana. 

 8.1. Sacensību vietā dalībnieki nakšņo teltīs. 

 8.2. Ēdienu gatavošanā izmantot prīmusus, plītiņas, grillus. Ugunskuru kurināšana ir aizliegta! Ar 

sacensību un sadzīves inventāru dalībnieki sevi nodrošina paši vai komandējošā organizācija. 

 8.3. Izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā oganizācija vai individuāli 

katrs dalībnieks. 

 8.4. Ķiveres un glābšanas vestes visiem dalībniekiem ir obligātas, pretējā gadījumā pie starta 

ekipāžas netiks pielaistas. 

 

Sīkāka informācija pa tālruni: 29451048 – Vladimirs 

vai mājas lapā www.udensturisms.lv 

 

Cerams, ka COVID19 nav iespaidojis Jūsu vēlmi aktīvi pavadīt laiku, 

bet arī mēs lūdzam Jūs sacensību laikā ievērot Veselības ministrijas distancēšanās ieteikumus. 

Ja sacensību laikā radīsies kādas neērtības, kopīgiem spēkiem centīsimies tās novērst. 

Ceram uz dalībnieku izpratni un atsaucību. 

 

VEIKSMĪGUS STARTUS UN LABU ATPŪTU! 

“H2O” komanda 

http://www.udensturisms.lv/

