
2014. gada LČŪ III POSMS

ŪDENSTŪRISMA SACENSĪBAS "IECAVA - 2014"

NOLIKUMS

LAIKS UN VIETA. Ūdenstūrisma  sacensības  "Iecava-2014"  notiek  Iecavas  upē  2014.  gada  19.-  20.  aprīlī.
Sacensību ietvaros notiks „Studentu kauss raftingā”.

VADĪBA. Organizatori: SIA „VNK”, t/k „Vienkārši”

Sacensības vada t/k „VIENKĀRŠI" rīcības komiteja.

Galvenais tiesnesis: Arvis Urga, Jānis Grīslis

Galvenā sekretāre: Zanda Urga

Distanču priekšnieki: Kaspars Blekte (garā distance),

Juris Miezis (sprints),

Arvis Urga (slaloms),

Jānis Grīslis (R4)

Pirmā palīdzība: Jānis Brūveris

DALĪBAS MAKSA. Dalības maksa:  LČŪ dalībniekiem 10EUR/  pers.  .  Veterāniem,  junioriem (<18...60<)  – 5
EUR/pers. . Studentu kauss raftingā- 15EUR/ pers. .

Par  dalības  maksu  rīkotāji  nodrošina:  sacensību  norisi  un  tiesāšanu,  sacensību
dokumentāciju, balvas uzvarētājiem. Studentu kausa dalībnieki  tiek nodrošināti ar laivām,
airiem, vestēm. Slaloma sacensībās ar ķiverēm. Līdz 16.aprīlim pieteikušies dalībnieki tiks
nodrošināti ar  vakariņu zupu un rīta kafiju.

PIETEIKUMI. Pieteikumi jāiesniedz rīkotājiem līdz 2014. gada 19. aprīlim 9:30 (Spirtniekos) vai no 10:00
līdz 12:00 pie Pelču tilta, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, laivu klasi,
komandas, kluba nosaukumu vai norādi par individuālu startu. 

Iepriekšējie pieteikumi iesūtāmi līdz 16. aprīlim uz e-pastu grizly@rafting.lv.

DALĪBNIEKI. Ūdenstūrisma sacensībās var piedalīties ūdenstūristi, kuri sasnieguši 12 gadu vecumu, prot
peldēt,  ko  ir  apliecinājuši  ar  savu  parakstu  pieteikumā,  ir  iesnieguši  pieteikumu  un
samaksājuši dalības maksu. Dalībniekiem, kuri ir 12-18 gadus veci, obligāti jāuzrāda vecāku
atļauja  piedalīties ūdenstūrisma sacensībās "Iecava -  2014"  un jābūt  atbildīgai  personai,
kura ir jāuzrāda pieteikumā.

LAIVU KLASES. Sacensības notiek atsevišķi vīriešu (v) un sieviešu (s) vienvietīgajās un R4, vīriešu (v) un
jauktajās (j) divvietīgajās laivu klasēs saskaņā ar LČŪ 2014. nolikumu. 

EKIPĒJUMS. Dalībnieki nodrošina sevi ar laivām, glābšanas ekipējumu un visu kempingam nepieciešamo
inventāru. Teltis drīkst  būvēt  tikai īpaši  norādītās vietās, kuras var uzzināt pie sacensību
komandanta (organizatora). Rīcības komiteja iesaka neņemt laivā dārgu elektrotehniku un
sakaru līdzekļus. Darbosies inventāra noma.

DROŠĪBA. SMAILĪTĒM  UN  KANOE  LAIVĀM  JĀBŪT  AR  PAPILDUS  CELTSPĒJU
(NENOGREMDĒJAMĀM). VISĀS DISTANCĒS VISIEM DALĪBNIEKIEM JĀBŪT ĶIVERĒM
UN GLĀBŠANAS VESTĒM.
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KATRS  DALĪBNIEKS  PAR  SAVU  DROŠĪBU  UZ  ŪDENS  UN  NOMETNES  VIETĀ
SACENSĪBU LAIKĀ ATBILD PATS, KO APLIECINA AR PARAKSTU PIETEIKUMĀ.

NAKŠŅOŠANA. Nakšņošana  Iecavas  pilsētas  atputas  zonā  „Spirtnieki”.  Ugunskurus  kurināt  aizliegts.
Nometnē  būs  pieejama  elektrība  un  labierīcības.  Norādes  uz  nometni  tiks  izvietotas  no
pienotavas tilta.

Sacensību rīkotāji neatbild par mantām, kas atstātas bez uzraudzības.

VĒRTĒŠANA. Sacensībās nosaka individuāli labākās ekipāžas katrā laivu klasē. Vienvietīgās laivu klases
vērtē sprintā un slalomā. Visos posmos un etapos dalībnieki startē ar vienu un to pašu laivu,
nemainīgā ekipāžas sastāvā. Rezultātus skaita saskaņā ar LČŪ nolikumu, pēc 1000 punktu
sistēmas.

Katras  LČŪ  laivu  klases  ekipāžas,  komandas  iegūtie  punkti  tiek  pieskaitīti  LČŪ
kopvērtējumam saskaņā ar LČŪ nolikumu.

1. Sprints - laiku nosaka līdz sekundes desmitdaļai.

2. Slaloms - rezultātu nosaka pēc pastāvošajiem noteikumiem.

3. Orientēšanās sacensības marķētā distancē (vai nobrauciens).

Nobrauciens ar orientēšanos marķētajā distancē kur marķējums ir upe. KP atzīmē ar adatu
kartē. Pieļaujamā kļūda 3 mm (bez soda), virs 3 mm- soda laiks 3 minūtes par katru KP. Par
katru lieku dūrienu vai neatzīmētu punktu - 3 soda minūtes.

Komandas sacenšas komandu sacensībās ar glābšanas darbu elementiem.

Studentu kauss raftingā tiek vērtēts pēc IRF noteikumiem.

Rīkotājiem  ir  tiesības  mainīt  sacensību  programmu  un  vērtēšanu,  ja  ir  nelabvēlīgi  laika
apstākļi, zems ūdens līmenis. Par izmaiņām dalībniekus savlaicīgi informēs.

PIEZĪME. Katram klubam jānodrošina divi tiesneši.

PROGRAMMA.          19. aprīlis
līdz plkst. 9.30 Pieteikumu pieņemšana „Spirtniekos”, Iecavā.
9.45 Pārstāvju sanāksme.
10.00 Atklāšanas parāde
11.00 Atvērts starts garajai distancei LČŪ laivu klasēm.
11:00 Atvērts starts sprintam R4 SK (Spirtnieki)
12:00 Tiek slēgts starts sprintam.
12:30 Starts H2H.
13:00 Starts slalomam.

20. aprīlis 
10:00 Komandu sacensības slalomā ar glābšanas darbu elementiem.
10:00 Slaloms R4 un PG.
11:00 Starts nobraucienam R4 SK
11:00 Slaloms pārējām LČŪ klasēm.
~15:30 sacensību noslēgums un apbalvošana.

APBALVOŠANA. 1. - 3. vietas ieguvējus katrā laivu klasē apbalvo ar diplomu un piemiņas balvām. Labākās 3
komandas saņem diplomus un piemiņas balvas.

Novēlam veiksmīgus startus. Jau iepriekš atvainojamies, ja sanāks kādas neprecizitātes. 

Rīcības komiteja: J. Grīslis, A. Šterns, J. Miezis, J. Brūveris.

Papildus informācija par projektu: grizly@rafting.lv, Jānis Grīslis, 29524115 10:00-24:00

Skype: raftinglv
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