Apstiprinu:
Līvānu novada Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs
A. Neicenieks
2014. gada 15. aprīlī

„ Dubnas regate 2015"
SACENSĪBU NOLIKUMS
1. Sacensību mērķis
 Sacensību mērķis ir popularizēt kanoe laivošanas iespējas Tautas Klasē, veicināt
kā veselīgu atpūtu un noskaidrot ātrākos un prasmīgākos kanoe laivotājus
Rožupes pagasta sporta svētku 2015 dalībnieku vidū.
2. Sacensību laiks un vieta
 Sacensības notiek 2015. gada 3.maijā Līvānu novada Rožupes pagastā, Dubnas
upē pie J. Trūpa peldvietas Dubnas upē.
 Dalībnieku reģistrācija no plkst. 13:30 pie starta. Sacensību sākums no plkst.
14:00.
 Sacensību norise turpinās, kamēr braucienu beigusi pēdējā reģistrējusies
komanda. Reģistrācija tiek slēgta plkst. 15:00.
3. Sacensību dalībnieki
 Sacensībās var piedalīties 16 gadu vecumu sasniegušas personas, kuras
pieteikušas savu dalību atbilstoši šī Nolikuma noteikumiem, apzinās savas
spējas veikt distanci un piekrīt šī Nolikuma noteikumiem.
4. Pieteikšanās un reģistrēšanās
 Komanda 2 (divu) personu sastāvā jāpiesaka Nolikuma 2.punktā noteiktajā
kārtībā.
 Reģistrējoties komanda paziņo savas komandas nosaukumu, saņem 2 drošības
vestes un 2 airus.
 Komandai tiek paziņot tās starta kārtas numurs un aptuvenais komandas starta
laiks.
5. Sacensību norise
 Komandai 2 cilvēku sastāvā jāveic distance 100 metru garumā Dubnas upē,
t.sk. 50 metru pret straumi un 50 metri pa straumi. Distances vidū jāveic
apgriešanās, nepieskaroties tur uzstādītajai bojai, laivošanai pretējā virzienā
(t.i. atpakaļ uz starta punktu).
 Komandas startē ar aptuveni 5 minūšu laika intervāliem, ņemot vērā, lai
vienlaicīgi trasē neatrastos vairāk par 2 laivām.
 Komandas pārvietojas pa upes labo malu un izvairās no jebkāda veida kontakta
ar pretim nākošo laivu.
 Katrai komandai pirms starta tiek dots 10 minūšu laiks, lai sagatavotos startam,
t.sk. izmēģinātu veicamos manevrus. Izmēģinājuma braucieni notiek vismaz 50

metru attālumā no starta punkta (uz augšu pa upi), lai netraucētu sacensību
norisei. Kad komanda gatava, tā pietuvojas startam un dodas trasē.
6. Sacensību inventārs
 Sacensības notiek ar pasākuma organizatora nodrošinātu laivošanas inventāru
(laiva, airi, drošības vestes).
 Aizliegts pārkāpt inventāra izmantošanas noteikumus, par kuriem sacensību
dalībnieki tiek informēti pirms starta (t.sk. lauzt, liekt un citādā veidā traumēt
inventāru).
7. Sacensību rezultātu vērtēšana
 Par sacensību uzvarētājiem kļūst trīs komandas, kas 50 + 50 metru trasi
veikušas visīsākajā laikā.
8. Uzvarētāju apbalvošana
 1.vietas ieguvēji saņemt Dāvanu karti 8 stundu Kanoe laivu braucienam pa
Dubnu vai Daugavu Līvānu novadā 4 personām, 2.vietas ieguvēji saņem Dāvanu
karti 4 stundu Kanoe laivu braucienam pa Dubnu vai Daugavu Līvānu novadā 4
personām, 3.vietas ieguvēji saņem Dāvanu karti 4 stundu Kanoe laivu
braucienam pa Dubnu vai Daugavu Līvānu novadā 2 personām.
 Visi pārējie sacensību dalībnieki jauku atpūtu svaigā gaisā.
9. Palīdzība distancē
 Sacensību organizatori nodrošinās palīdzību dalībniekiem, kuriem tā
nepieciešama drošības vai dalībnieka veselības stāvokļa dēļ.
 Ja komanda apzināti kaitē savai drošībai un neievēro sacensību sākumā veiktās
instruktāžas noteikumus, tā tiek diskvalificēta.
10.Sacensību organizators, organizatora un dalībnieku atbildība
 Sacensību organizators ir Līvānu novada dome, Rožupes pagasta pārvalde
sadarbībā ar jauniešu biedrību „Sava kabata”, kas atbild par visu šajā Nolikumā
noteikto organizatora pienākumu izpildi pilnā apjomā un labā kvalitātē.
 Sacensību dalībnieks, reģistrējoties sacensībām, apliecina, ka piekrīt šajā
Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, apņemas tos ievērot un apzinās savu
atbildību par personīgo drošību distancē, neceļot pretenzijas pret sacensību
organizatoriem par iespējamām traumām, kas var tikt gūtas pieredzes
trūkuma, apstākļu nenovērtēšanas, paša dalībnieka vai citu sacensību
dalībnieku nevērības dēļ.
Nolikumu sastādīja Marika Rudzīte-Griķe

