Sacensības “Aiviekstes šķērslis”

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Sacensības notiek uz ūdens, un katra komanda startē
individuāli savā izvēlētajā laikā.
1.2. Organizatori nodrošina nepieciešamo ekipējumu – laivas, airus, vestes.
1.3. Sacensībām nav piemērota dalības maksa.
2. Pasākuma mērķi
2.1. Izklaides un aktīvas sportošanas programma Aiviekstes svētkos.
2.2. Veicināt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu iedzīvotāju
vidū.
2.3. Popularizēt ūdens tūrisma aktivitātes Lubānas novadā.
3. Komandas
3.1. Komandas sastāvā ir 2 cilvēki, no kuras vienam pārstāvim vecums ir sasniedzis vismaz 16 gadus.
3.2. Dalībnieku komandu grupas – Vīriešu, Sieviešu, Jauktās.
3.3. Visiem komandas dalībniekiem ir jāiepazīstas ar sacensību nolikumu.
4. Sacensību norise
4.1. Norises vieta: starts un finišs Aiviekstes upes labajā
krastā, Lubānas pilsētas estrādes teritorijā. Dienas kārtība:

Sacensību sākums
10:00
Sacensību beigas
15:00
Dalībnieku apbalvošana 15:30
4.2. Pieteikšanās laivošanas sacensībām notiek svētku
dienā no plkst. 10:00 sacensību starta vietā.
4.3. Katrs dalībnieks uzņemas atbildību par savu rīcību,
kā arī apņemas necelt pretenzijas pret organizētājiem saistībā
ar distancē gūtajām traumām, kuru iemesls ir pašu dalībnieku
nevērība, pārslodze, apstākļu nenovērtēšana vai citu dalībnieku
vaina.
4.4. Sacensību sākums – katrai komandai individuāli tiek
dots starta signāls un uzņemts laiks.
5. Distances veikšana
5.1. Sacensību distances garums – 1 km.
5.2. Starts pa straumi uz leju, pārvarot dažādus šķēršļus uz
ūdens (slaloms, vārtiņi, laipa, aplis utt.). Finišs trases sākuma
vietā pret straumi.
6. Dalībnieku pienākumi:
6.1. Ievērot sacensību drošības noteikumus.
6.2. Pildīt tiesnešu norādījumus.
7. Dalībniekiem aizliegts:
7.1. Piedalīties alkoholisko, narkotisko vai citu apreibinošu

vielu ietekmē.
7.2. Atstāt atkritumus sacensību vietā.
7.3. Traucēt dalību citām komandām.
7.4. Atrasties distancē bez drošības ekipējuma.
7.5. Par 7.1.; 7.2.; 7.3.;7.4., punktu neievērošanu komanda var
tikt diskvalificēta.
8. Atbildība
8.1. Organizatori neuzņemas atbildību par sacensību laikā nozaudētām, noslīcinātām vai aizpeldējušām personiskajām mantām.
8.2. Dalībnieks personīgi atbild par viņam uzticēto inventāru un
tā saglabāšanu pilnā tā vērtības apjomā no starta līdz inventāra nodošanai finišā.
8.3. Sabojāta vai nozaudēta inventāra gadījumā dalībnieks sedz
radušos zaudējumus sacensību organizatoriem.
9. Apbalvošana
9.1. Katras grupas pirmo 3 vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un diplomu.
Sacensību organizatori:
Lubānas novada pašvaldība
Sadarbībā ar biedrību „Aborieši”
mob. tel. 26649344

