LČŪ`17 ŪDENSTŪRISMA TEHNIKAS SACENSĪBU
“Valmiera 2017”
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,klubus, aktīvākos ūdenstūristus un ūdenstūrisma
atbalstītājus.
2. Laiks un vieta.
2.1. Sacensības notiek Valmierā – Gaujas krastā, Kazu krācēs 2017.gada 26.-27. augustā.
2.2. Dalībnieku ierašanās sacensību vietā 26.augustā līdz plkst.10.00.
2.3. Dalībnieku nometnes vieta Valmierā pie ,,Kazu krācēm,,.
2.4. Dalībnieku reģistrācija līdz plkst.10.00.
2.5. Klubu pārstāvju sanāksme 10.30.
2.6. Sacensību posma atklāšanas parāde plkst. 11.00.
2.7. Starts plkst. 11.30.
3. Organizatori.
Sacensības rīko turisma klubs “H2O” kopā ar aktīvākajiem ūdenstūristiem,
Sponsori: SIA ‘‘Sano Serviss”
Sacensību galv. tiesnesis: V.Vereteņņikovs
Galv. sekretāre: Aija Urga
Mediķis: B.Kools
Nometnes komendants: A. Curuļs
Trases priekšnieki: A.Curuļs
Par bērnu sacensībām atbildīgā persona: D. Vasiļjeva
4. Dalībnieki.
4.1. Sacensībās var piedalīties jebkurš interesents, kurš piekrīt sacensību nolikumam, ir nokārtojis
visas prasītās formalitātes , apzinās savas spējas veikt disciplīnas. Dalībnieks ar parakstu pieteikumā
apliecina savu peldētprasmi un uzņemas pilnu atbildību par savu drošību uz ūdens un sacensībās.
4.2.Dalībnieki līdz 16 gadu vecumam drīkst piedalīties vecāku vai citas pilngadīgas personas
uzraudzībā (pieteikumā norādot atbildīgo personu).

5. Laivu klases.
K – divvietīgie katamarāni,
Pv, Pj, P jun. – piepūšamās laivas,
S – divvietīgās karkasa smailītes,
So - smailes
PG - divvietīgi katamarani,kanoe airi
WWv, WWs, WWjun
R4, R4jun – 4-vietīgi piepūšami peldlīdzekļi
T – “tautas laivas” visi pārējie peldlīdzekļi, kas neatbilst augstāk minētajām prasībām.
6. Dalības maksa.
Neatkarīgi no tā cik laivu klasēs dalībnieks startē dalības maksa Eur 7,00- no katra dalībnieka, līdz
16 gadiem – Eur 3,00. Līdzjutēji/ciemiņi nakšņotāji -Eur 1,00.
7. Sacensību programma.
26.08. – individuālās sacensības
Nobrauciens: Nobrauciena starts 11.30. Starta vieta uzreiz aiz slaloma trases finiša. Nobraucienā ir
iekļauti tūrisma tehnikas un orientēšanās elementi.
Slaloms: Slaloms pretī nometnei. Divi starti no kuriem ieskaita labāko rezultātu.
Bērnu sacensības: Sacensību sākuma laiki tiks konkretizēti atklāšanas parādē. Vecuma
ierobežojums: bērni no brīža kad jau prot staigāt līdz 16 gadiem. Par dalību pieteikties pie atbildīgās
personas. Ložņāšana ,līšana, skriešana, ūdens klātbūtne un tūrisma tehnika garantēta , tādēļ lūgums
neģērbiet bērnus smukumdrēbēs, lai nav jāuztraucas par to ka drēbes nevarēsiet izmazgāt.
27.08. – komandu sacensības
Komandas sacensības ar iekļautiem tūrisma tehnikas elementiem (mezglu siešana, glābšanas darbi
un citas interesantas lietas). Komanda tiek veidota no 3 ekipāžām (katamarāns, P, WW). Komandā
jābūt abu dzimumu pārstāvjiem.
8.Vērtēšana un apbalvošana.
8.1. Sacensību vērtēšana atbilstoši LČŪ`17 nolikumam.
8.2. Pirmo 3 vietu ieguvējus apbalvo ar diplomu un piemiņas balvu.
8.3. Bērnu sacensību labākie dalībnieki tiks apbalvoti ar piemiņas balvām.
9. Pieteikumi.
9.1. Pieteikumus iesniedz sacensību vietā klubu pārstāvji un individuālie dalībnieki, aizpildot
iesnieguma veidlapu ar dalībnieku parakstiem.
9.2. Katrs klubs izvirza 2 tiesnešus .
9.3. Individuālie dalībnieki izvirza 1 tiesnesi no katrām 3 ekipāžām.
9.4. Katram dalībniekam pilnībā jāuzņemas atbildība par savu drošību,kārtību nometnē un trasē, par
ko pieteikumos jābūt visu dalībnieku parakstiem. Organizatori neatbild par nometnes vietā
nozaudētām mantām, ekipējumu ,laivām.
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10. Dalībnieku uzņemšana un kārtība nometnē.
10.1. Sacensību vietā dalībnieki nakšņo teltīs.
10.2. Sacensību vietā netiek kurināti ugunskuri (izmantot grillu, plītiņas).
10.2. Ar sacensību un sadzīves inventāru dalībnieki netiek nodrošināti.
10.3.Katrs klubs atbild par kārtību nometnē un, ierodoties tajā, iemaksā nometnes komendantam
EUR 15,- (piecpadsmit) depozītu, ko saņem atpakaļ nododot savu apmešanās vietu priekšzīmīgā
kārtībā.
10.4. Izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās sedz komandējošā organizācija vai
individuāli katrs dalībnieks.
10.5. Atbilstoši 2017.gada klubu pārstāvju sanāksmē apstiprinātajiem LČŪ`17, ķiveres un vestes
visiem dalībniekiem ir obligātas, pretējā gadījumā pie starta ekipāža netiks pielaista.
Sakarā ar dalībnieku skaita izmaiņām vai nelabvēlīgiem laika apstākļiem, organizatoriem ir tiesības
mainīt sacensību norises kārtību.

Sīkāka informācija un vēlams iepriekšējie pieteikumi pa telefonu 29451048 – Vladimirs
Atvainojamies, ja sacensību laikā radīsies kādas neērtības. Kopīgiem spēkiem centīsimies tās
novērst. Ļoti ceram uz dalībnieku izpratni un atsaucību.
VEIKSMĪGUS STARTUS UN LABU ATPŪTU!
“H2O”
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