
 

Airēšanas mini nobrauciena „RUDENĪGAIS DAMBĪŠA ĪRIENS 2016” 

 

NOLIKUMS 
 

 1. Mērķis un uzdevums 

Popularizēt airēšanu kā aktīvas atpūtas un sporta veidu.  

Noskaidrot labākos straujūdens airētājus. 
   
 2. Laiks un vieta 

Sacensības norisinās 2016.gada 1.oktobrī, Ķekavā, Ķekaviņas upē posmā no Skvoša dārzs „Zanzibāra” 

līdz ietekai sausajā Daugavā. 
 

3. Dalībnieki 

Airēšanas pasākumā var piedalīties ikviens interesents, kurš apzinās savas spējas patstāvīgi veikt 

distanci. Sacensību dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselību un spējām veikt disciplīnu. Dalībnieki 

bez drošības ķiveres un glābšanas vestes startam netiek pielaisti. Dalībnieki paši sevi nodrošina ar 

sacensībām nepieciešamo inventāru. 
 

4. Laivu klases 

Sacensība notiek sekojošās laivu klasēs: 

 WW vīrieši; 

 WW sievietes; 

 OPEN klase P – visas vienvietīgās piepūšamās laivas; 

 OPEN klase C – visas vienvietīgās ne piepūšamās laivas. 

 

(WW - vienvietīgi polimēru un PVC kajaki. Dalībnieki, kuri startē divvietīgās laivās, nepiedalās cīņā 

par pirmajām trīs vietām savā laivu klasē.) 
   
5. Sacensību programma 

Līdz 11:00 - dalībnieku pulcēšanās un reğistrēšanās  Skvoša dārzā „Zanzibāra”  

        11:15 - atklāšanas parāde 

        11:30 - starts sacensību dalībniekiem. 

          

60 min. pēc pēdējā finišējušā dalībnieka – dalībnieku apbalvošana 
 

6. Pieteikšanās 

Sacensībām var pieteikties pa e-pastu inga@kembi.lv vai arī sacensību dienā līdz plkst. 11:00 

dalībnieku pulcēšanās vietā. Dalības maksa 5.00 EUR. Dalībniekiem līdz 16 gadiem 3.50 EUR. 
 

7. Organizatori 

Sacensības organizē Skvoša dārzs „Zanzibāra”, Airēšanas un tūrisma klubs „Kembi.lv”, Ķekavas 

novada Tūrisma koordinācijas centrs un Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra. 

Organizatori nodrošina transportu sacensību dalībnieku nogādāšanai no distances finiša uz Skvoša 

dārzu „Zanzibāra”. 
   
 8. Apbalvošana 
Katrā laivu klasē pirmie trīs dalībnieki, kuri uzrādīs labāko laiku, tiks apbalvoti ar diplomiem, balvām 

no Ķekavas novada Tūrisma koordinācijas centra kā arī Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras 

dāvātiem kausiem. 

Pārējie sacensību dalībnieki saņem diplomus un piemiņas veltes. 

 

Par godu sacensību piecu gadu jubilejai būs baudāms organizatoru sarūpētais svētku kliņģeris! Un, 

protams, neiztrūkstošā „Zanzibāras” Rudenīgi gardā ķirbju zupa! 

 

Sīkāka informācija  inga@kembi.lv, tel.26181611 
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