
LATVIJAS ČEMPIONĀTA ŪDENSTŪRISMĀ  
ŪDENSTŪRISMA SACENSĪBU “AMATA 53” 

NOLIKUMS 
 

1. Sacensību mērķis un uzdevumi. 
1.1. Popularizēt ūdenstūrismu kā atpūtas un sporta veidu. 
1.2. Celt ūdenstūristu tehnisko meistarību 
1.3. Noskaidrot labākās ūdenstūristu ekipāžas, komandas un klubus. 
1.4. Piesaistīt jaunus dalībniekus ūdenstūrismam. 
1.5. Atjaunot un paplašināt Amatas, kā Latvijas ūdenstūrisma “MEKAS” popularitāti. 
 
2. Laiks un vieta. 
Sacensības notiek Amatas upē 2017. gada 8.-9.aprīlī pie Zvārtes ieža. 
 Sacensību organizatori, vadība un atbalstītāji. 
Sacensības organizē tūristu klubs “BEBRI”. 
Sacensības atbalsta Amatas novada dome 
Sacensības vada orgkomiteja: 

 Galvenais tiesnesis – Viesturs Briedis 

 Galvenā sekretāre –  Guna Dzenīte  

 Distances priekšnieks – Viesturs Bebris  

 Nometnes komandants – Ziedonis Zālītis  

 Tehniskais pārvaldnieks – Imants Daugulis 
 

3. Sacensību dalībnieki. 
Sacensībās var piedalīties jebkurš interesents, kurš apzinās savas spējas patstāvīgi veikt distanci un 
sasniedzis 12 gadu vecumu. Dalībniekiem līdz 16 gadu vecumam jāuzrāda vecāku atļauja piedalīties 
sacensībās, vai jābūt atbildīgai personai sacensībās.  
 
4. Laivu klases. 
Sacensības notiek sekojošās laivu klasēs: 

 K – divvietīgie katamarāni 

 Pv, Pj – piepūšamās divvietīgās laivas  

 Pjun – piepūšamās laivas, juniori līdz 14 gadiem (ieskaitot). 

  S – divvietīgās karkasa smailītes 

 So – Smailītes (cietās, piepūšamās, paštaisītās u.c.) 

 PG – divvietīgi katamarāni, kanoe airi 

 R4; R4jun – četrvietīgie piepūšamie peldlīdzekļi 

 WWv, WWs,WWjun 

 Komandas – komandā piedalās viena kluba 3 ekipāžas (viens katamarāns, viena 
piepūšamā laiva un WW laiva). Komandā jābūt abu dzimumu pārstāvjiem. Komandai 
jābūt 2 glābšanas virvēm (“burkāniem”). 

 
5. Dalības maksa. 
Dalības maksa – 7 (septiņi) EUR no dalībnieka , neatkarīgi no tā, cik ekipāžās viņi piedalās. No katra 
dalībnieka 14 līdz 18 gadiem – 4 EUR, līdz 14 gadiem – bezmaksas. 
 
6. Nometne. 
6.1. Bāzes nometnes atrodas pie Zvārtes ieža. Ierašanās nometnē 7.aprīlī no plkst.16:00. Telšu vietas 

dalībniekiem ierādīs nometnes komendants. 
6.2. Nometnē ugunskurus kurināt atļauts tikai noteiktās vietās. 
6.3. Izmantojama tikai kopējā tualete. 
6.4. Katrs klubs atbild par kārtību nometnē un, ierodoties tajā, iemaksā nometnes komendantam 15 

(piecpadsmit) EUR depozītu, ko saņem atpakaļ, nododot savu apmešanās vietu priekšzīmīgā kārtībā. 
 

7. Sacensību programma. 
7.1. Sacensības notiek divās disciplīnās.  

 Sprints ar papildus elementiem 

 Garais slaloms 

 Pārstāvju sanāksme 8. aprīlī plkst. 09:30  

 Sacensību atklāšana plkst.10:30 

 Starts 1. dienā:     Sprints plkst. 11:00  - 14:00 
 Garais slaloms plkst. 12:00 – 16:00 
                2. dienā:    Sprints R4; PG plkst. 11:00 
                                 Komandu starts plkst. 12:00  
 Apbalvošana plkst.14:00 
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8. Ekipējums. 
8.1. Dalībnieki nodrošina sevi ar laivām un glābšanas ekipējumu. 
8.2. S klases laivas obligāti jānodrošina ar papildus celtspēju. 
8.3. Visās distancēs dalībniekiem glābšanas vestes un ķiveres obligātas! 
8.4. Ekipāžas, kuras nebūs izpildījušas augstāk minētās prasības, pie starta netiks pielaistas. 
8.5. Sacensību organizētāji neatbild par ekipējumu, kas atstāts bez uzraudzības. 
8.6. Katrai ekipāžai nobraucienā vēlams mobilais telefons, lai nepieciešamības gadījumā sazinātos ar 

sacensību tehnisko dienestu vai nometnes komandantu. 
8.7.  Katras ekipāžas pienākums ir nepieciešamības gadījumā sniegt visu iespējamo palīdzību avarējušai    

ekipāžai Par atteikšanos sniegt palīdzību ekipāža var tikt diskvalificēta. 
8.8. Visos sacensību posmos ekipāža startē ar vienu un to pašu peldlīdzekli nemainīgā sastāvā. 
8.9. Dalībnieki par savu inventāru un ekipējumu atbild paši. 

Pie starta nepielaiž, ja dalībnieks ir startam neadekvātā stāvoklī. 
 

9. Vērtēšana. 
9.1. Sacensību vērtēšana notiek atbilstoši 2017. gada LČŪ Nolikumam un LČŪ 2012.gada vispārējiem 

Noteikumiem un pastāvošajiem slaloma noteikumiem. 
9.2. Saskaņā ar LČŪ nolikumu, rezultātus skaita 1000 punktu sistēmā. 
9.3. Nobraucienā rezultātu nosaka līdz veselām sekundēm. 
9.4. Slalomā rezultātu nosaka līdz veselām sekundēm + soda punkti (5, 50). 
9.5. Katram klubam jāpiesaka 2 tiesneši. 

 
10. Apbalvošana. 
10.1. 1.- 3.vietas ieguvējus katrā klasē apbalvo ar diplomu un piemiņas medaļu. 
10.2. Uzvarētājs klubu ieskaitē tiek apbalvots ar diplomu un ‘’AMATAS KAUSU”” 
 
11. Pieteikumi. 
11.1. Iepriekš pieteikumus no klubiem sāk pieņemt no šī Nolikuma publicēšanas dienas. Pieteikumi iesūtāmi 

uz e-pastu guna@gid.lv. Neskaidrību gadījumā zvanīt galvenajai sekretārei, tālr. 28633552. 
 
12. Atruna. 
Atkarībā no ūdens līmeņa vai nelabvēlīgiem laika apstākļiem, sacensību rīkotāji patur tiesības veikt izmaiņas 
sacensību Nolikumā un programmā. Par izmaiņām komandu pārstāvji tiks informēti. 
 
13. Tehniskā palīdzība. 
13.1. Sacensību organizatori nodrošina dalībniekus nometnē ar: 

- Tualeti  
- Atkritumu urnām. 
- Telšu vietām. 
- Labiekārtotām ugunskura vietām (GNP izveidotajās vietās). 

13.2. Transportu starp nobrauciena startu un finišu nodrošina klubi paši.Iespēju robežās būs pieejams 
organizētāju transports. 

13.3. Šķērsojot slaloma finiša līniju ekipāža sagaida nākošo laivu un tikai tad izkāpj krastā, izņemot, ja 
saņemta finiša tiesneša atļauja.  

 
Kopīgiem spēkiem centīsimies, lai šīs sacensības mums izdotos. Ļoti ceram uz sacensību dalībnieku izpratni 
un atsaucību. 
 
Veiksmīgu startu un finišu! 
Tūrisma klubs „BEBRI” 

 
 
 
Galvenais tiesnesis                                            Viesturs Briedis   
 
 
Galvenā sekretāre                                              Guna Dzenīte 
 


