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 LATVIJAS ČEMPIONĀTA ŪDENSTŪRISMĀ  - 2017 

N O L I K U M S 

 

 

ČEMPIONĀTA MĒRĶIS 

Latvijas čempionāts ūdenstūrismā  (turpmāk – LČŪ`17) ir daudzdisciplīnu sacensības, kas 

orientētas uz airēšanas, orientēšanās, izdzīvošanas, tūrisma un glābšanas uz ūdens prasmju 

apgūšanu un pilnveidošanu. 

LČŪ`17  POSMU KALENDĀRS  

LČŪ`17 posms Norises vieta Datums * Organizators 

DĪVAJA Skrīveri,  
Dīvajas, Maizītes, Braslas sateka 

1.- 2.aprīlis TK ”Olaines pulciņš” 

AMATA  Zvārtes iezis 8.-9. vai 15.-16.aprīlis TK „Bebri” 

MALTA  Viļānu nov., Podļizovka 27.-28.maijs TK „PBO” 

GAUJA Krācītes, Valmiera 26.-27.augusts TK „ H20” 

BĀRTA  Atpūtas bāze „ODS”, 

Grobiņas nov. 

23.-24.septembris  

 

TK „Oga”& Liepāja 

 

*Atkarībā no laika apstākļiem un ūdens līmeņa upē posmu norises datumi var tikt mainīti. 

 

1. LČŪ '17 NORISE 

 

1.1. LČŪ '17 veido  pieci posmi, kurus saskaņā ar kalendāru organizē Latvijas ūdenstūristu klubi. 

1.2. LČŪ '17 posmu tiesāšana un vērtēšana notiek saskaņā ar LČŪ`17  attiecīgā posma 

organizatoru izstrādāto un apstiprināto sacensību nolikumu, kurš izstrādāts saskaņā ar LČŪ '17 

nolikumu. 

1.3. LČŪ '17 posmu tiesāšana notiek saskaņā ar 2014.gadā apstiprinātiem tiesāšanas noteikumiem.  

http://udensturisms.lv.samanta.ambero.lv/wp-content/uploads/2014/03/LČŪ-TIESĀŠANAS-NOTEIKUMI-

2014.docx.pdf 

 

2. LČŪ '17 ORGANIZATORI    

2.1. LČŪ `17 organizē  TK „Oga” & SK „Atvars”  

Galvenais tiesnesis – Raimonds Reinis  

Galvenā sekretāre – Inita Niedola (vajadzības gadījumā aizvieto Aija Urga)  

Rezultātu tiesnesis – Arvis Urga  

Tehniskā komisija – Māris Cibuls , Viesturs Bebrs, Jānis Grīslis. 

 

http://udensturisms.lv.samanta.ambero.lv/wp-content/uploads/2014/03/LČŪ-TIESĀŠANAS-NOTEIKUMI-2014.docx.pdf
http://udensturisms.lv.samanta.ambero.lv/wp-content/uploads/2014/03/LČŪ-TIESĀŠANAS-NOTEIKUMI-2014.docx.pdf
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2.2. POSMU ORGANIZATORI  

TK „ Olaines pulciņš” – kontaktpersona Boriss Kools 

TK „Bebri” – kontaktpersona  Guna Daugule 

TK „PBO” – kontaktpersona Inta Krauja  

TK „H2O”- kontaktpersona Vladimirs Vereteņņikovs 

TK”Oga”& Liepāja  – kontaktpersona  Raimonds Reinis 

 

3. LČŪ '17 POSMU SACENSĪBU NOLIKUMI  

3.1. Posma sacensību nolikumu izstrādā attiecīgā posma organizatori ,un ne vēlāk kā  3 (trīs) 

nedēļas pirms sacensību norises saskaņo ar LČŪ '17 sacensību Galveno tiesnesi, iesūtot 

elektroniski tkoga@inbox.lv 

Saskaņotais posma nolikums   ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas  pirms sacensību jānosūta 

grizly@udensturisms.lv , arvis@akara.lv, msmilga@novell.lv, nolikuma publiskošanai 

www.facebook.com/LatvianRaftingFederation/?fref=ts;  www.udensturisms.lv un 

http://mauciens.fr/. 

3.2. Posma sacensību nolikumā obligāti iekļaujamas šādas sadaļas: 

3.2.1. Sacensību norise vieta un laiks 

3.2.2. Sacensību organizatori un atbildīgās amatpersonas 

3.2.3. Informācija par dalības maksu 

3.2.4. Dalībnieku pieteikšanās kārtība  

3.2.5. Sacensību norise un laika plānojums 

3.2.6. Iespējamās sacensību distances ,katras distances īss apraksts 

3.2.7. Drošības noteikumi (pēc vajadzības) 

3.2.8. Prasības klubiem par pārstāvju deleģēšanu darbam tiesnešu kolēģijā (pēc 

vajadzības) 

3.3.LČŪ '17 posma organizators tiesīgs mainīt posma sacensību nolikumu sacensību dienā, ja 

izmaiņas nolikumā atbalsta vairāk kā 2/3 no klubiem pārstāvjiem, kuri piedalās sacensībās. 

3.4.LČŪ '17 posma organizatori  atbilstoši situācijai un iespējām  nodrošina transportu  

nobrauciena dalībnieku un to peldlīdzekļu transportēšanai  uz nobrauciena startu vai no finiša.  

4. LAIVU KLASES  

4.1.LČŪ `17 kopvērtējumā tiek vērtētas šādas laivu klases:  

Laivu  

tehniskais raksturojums 

Laivu klases  Piezīmes 

WW vienvietīgi polimēru un 

PVC kajaki 

(nepiedalās laivas , kuras 

pēc parametriem atbilst 

airēšanas slaloma laivām)  

WW v- kungi 

WW s-dāmas 

WW jun. –jaunietes/ 

jaunieši  līdz 14 g.v. 

ieskaitot  

 

Prijon, Necky, paštais. utt.  

Polimēra laivas garums ne 

garākā kā 3 m ,  

piepūšamās  bez 

ierobežojumiem 

 

mailto:tkoga@inbox.lv
mailto:grizly@udensturisms.lv
mailto:arvis@akara.lv
mailto:msmilga@novell.lv
http://www.facebook.com/LatvianRaftingFederation/?fref=ts
http://www.udensturisms.lv/
http://mauciens.fr/
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S 

 

divvietīga smailīte - ne 

īsāka kā 4.5 m, ne šaurāka 

kā 0.75 m 

S  

(bez dzimuma un 

vecuma klasifikācijas)  

Taimeņ, citas rūpnieciski 

ražotas saliekamās smailītes 

So   So 

(bez dzimuma un 

vecuma klasifikācijas) 

 Cietās, piepūšamās, 

paštaisītās u.c  smailītes 

 

K divvietīgie katamarāni, 

smaiļu airi 
K 

(bez dzimuma un 

vecuma klasifikācijas) 

 

PG divvietīgie katamarāni,  

kanoe airi 
PG  

(bez dzimuma un 

vecuma klasifikācijas) 

 

P divvietīgas piepūšamās 

laivas;  

1 garums: <3.5 platums 

P v - kungu ekipāžas 

P j - dāmu vai jauktās 

ekipāžas 

P jun- jaunietes / 

jaunieši līdz 14 g.v. 

ieskaitot 

Grot, Cibuļa u. tml. 

R4 četrvietīgi piepūšami 

peldlīdzekļi ar grīdu 
R4 

(bez dzimuma  

klasifikācijas) 
 

R4 jun- jaunietes / 

jaunieši līdz 14 g.v. 

ieskaitot 

Rafti, glābšanas plosti utt. 

 

 

4.2. LČŪ posmu organizatoriem savā posmā ir tiesības  pievienot un apbalvot  kādu citu laivu klasi, 

kas nav iekļautas LČŪ`17 nolikumā.  

4.3. Neskaidrību gadījumā par piederību pie LČŪ`17 laivu klases lemj LČŪ`17 tehniskā komisija. 

4.4.LČŪ`17 posma sacensību laikā ekipāžas laivas maiņa aizliegta! 

 (Piezīme: Atļauts uzlabot esošo laivu, piemēram, uzlauzt smailei galus, bet nedrīkst nobraucienā 

izmantot vienu laivu, bet slalomā citu laivu.) 

5. DALĪBNIEKI, EKIPĀŽAS, KOMANDAS  

5.1. Viens dalībnieks LČŪ`17 posmos un kopvērtējumā katrā laivu klasē tiek vērtēts tikai vienā 

ekipāžā. 

5.2. Viena un tā pati  divvietīgā ekipāža LČŪ`17 posmos un kopvērtējumā tiek vērtēta vienā laivu 

klasē. 

Viena  divvietīgā ekipāža LČŪ`17 posmos un kopvērtējumā tiek vērtēta vienā laivu klasē.  

5.3. LČŪ`17 posmos ekipāžas un komandas startē nemainīgā sastāvā: 

5.3.1. LČŪ`17 norises laikā objektīvu iemeslu dēļ pieļaujama katra ekipāžas vai komandas 

dalībnieka vienreizēja nomaiņa ar dalībnieku, kurš nestartē citas ekipāžas vai komandas 

sastāvā tajā pašā laivu klasē, uz laiku, kamēr ir spēkā šie objektīvie apstākļi. Par nomaiņu 

informē LČŪ`17 posma Galveno sekretāri. 

5.3.2. Abu ekipāžas dalībnieku  vienlaicīga nomaiņa nav atļauta. 
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5.4. Dalībnieks vienās LČŪ`17 posma sacensībās var startēt tikai vienas komandas sastāvā. 

5.5. Ekipāžās un komandās var apvienoties vairāku klubu pārstāvji. LČŪ`17 klubu kopvērtējumā 

tiek ieskaitīti kluba pārstāvja iegūtie punkti, kas sastāv no komandas vai ekipāžas iegūtajiem 

punktiem, kas izdalīti ar ekipāžas vai komandas dalībnieku skaitu. 

6. POSMU SACENSĪBU NORISE  

6.1. Katra posma  sacensības noris saskaņā ar atbilstošā posma  NOLIKUMU. 

6.2. Katra distance tiek veikta vienā sacensību dienā. 

6.3. Startējot dalībnieki ir uzlikuši LČŪ numurus. Numurus dalībnieki uzliek virs drošības vestes 

krūšu un muguras daļā, lai tos var skaidri saskatīt. Divvietīgām vai četrvietīgām ekipāžām numuru 

uzliek viens no dalībniekiem. 

7. LČŪ`17 POSMU UN TO DISTANČU REZULTĀTU VĒRTĒŠANAS SISTĒMA: 

7.1. LČŪ`17 posmos var tikt iekļautas un vērtētas šādas distances: 

7.1.1. Slaloms 

7.1.2. Nobrauciens 

7.1.3. Sprints 

7.1.4. H2H 

7.1.5. Orientēšanās 

7.1.6. Tūrisma tehnika. 

  

7.2. LČŪ`17 attiecīgā  posma distances izvēlas posma sacensību organizators. LČŪ`17 posma 

sacensībās jāiekļauj vismaz 2( divas) distances, no kurām viena distance - slaloms, kā arī 

komandu sacensībām. Komandas  tiek komplektētas no 5 (pieciem) abu dzimumu pārstāvjiem. 

7.3. Rezultātu vērtēšanā katrā distancē katrai laivu klasei un komandām tiek izmantota 1000 

punktu sistēma. 

7.4. LČŪ`17 posma kopvērtējumā ekipāžai vai komandai tiek summēti posma distancēs iegūtie 

punkti. Vietas tiek piešķirtas atbilstoši iegūto punktu summai dilstošā kārtībā. 

7.5. LČŪ`17 posma kopvērtējums klubiem tiek noteikts, summējot katra posma katras laivu klases 

trīs labāko kluba ekipāžu dalībnieku un labāko kluba komandu dalībnieku iegūtos punktus. 

7.6. Vietas piešķir atbilstoši punktu summai dilstošā secībā. 

8. LČŪ`17 KOPVĒRTĒJUMA IESKAITE EKIPĀŽĀM, KOMANDĀM UN KLUBIEM. 

8.1. LČŪ`17 kopvērtējuma ieskaitei posmā iegūtie punkti katrai ekipāžai vai komandai tiek 

aprēķināti no LČŪ`17 posmā uzrādītā rezultāta pēc 1000 punktu sistēmas. 

8.2. LČŪ`17 kopvērtējumu ekipāžām un komandām summē posmu labākos iegūtos punktus pēc 

šāda principa : 5 posmi – 4 labākie; 4 posmi- 3 labākie; 3 posmi-2 labākie; 2 posmi – 2 labākie. 

8.3. LČŪ`17 klubu vērtējums tiek noteikts, summējot katra posma katras laivu klases trīs labāko 
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kluba ekipāžu dalībnieku un labākās kluba komandas dalībnieku iegūtos punktus. 

8.4. Vietas piešķir atbilstoši punktu summai dilstošā secībā. 

9.VIENĀDI  REZULTĀTI  LČŪ` 17 POSMU SACENSĪBĀS VAI  KOPVĒRTĒJUMĀ: 

9.1. Ja divām ekipāžām ir vienāds rezultāts, abas ekipāžas ieņem vienu un to pašu vietu. 

9.2. Gadījumā, ja ir divi vislabākie rezultāti, apbalvo divas pirmās vietas un trešo vietu. Ja ir trīs 

vai vairāk vislabākie rezultāti, apbalvo trīs vai vairāk pirmās vietas  

9.3. Gadījumā, ja ir divas vai vairāk otrās vietas, apbalvo pirmo vietu un divas vai vairāk otrās 

vietas. 

9.4. Gadījumā, ja ir divi vai vairāk trešie rezultāti, apbalvo pirmo, otro un divas vai vairāk trešās 

vietas. 

9.5. Ja dalībniekiem vai ekipāžām labākajā slaloma braucienā ir vienādi rezultāti, tad 

salīdzina dalībnieku vai ekipāžu otru slaloma braucienu rezultātus. Ja arī šie rezultāti ir 

vienādi, tad apbalvo abus vai vairāk dalībniekus vai ekipāžas. 

 

10. DALĪBNIEKA KLUBA MAIŅA LČŪ ‘17: 

10.1. Čempionāta sacensību laikā dalībnieka kluba maiņa nav atļauta. 

10.2. Čempionāta laikā dalībnieks starp posmiem drīkst pārtraukt startēšanu kluba sastāvā, 

savlaicīgi (pirms nākamā posma sākuma) rakstiski informējot par to LČŪ`17 Galveno Sekretāri. 

Kluba kopvērtējuma punkti, ko dalībnieks izcīnījis līdz kluba maiņai, saglabājas kluba 

kopvērtējumā. 

10.3. Pārtraucot startēšanu kluba sastāvā, dalībnieks drīkst turpināt piedalīties LČŪ`17 individuālā 

statusā. 

10.4. Čempionāta laikā individuālais dalībnieks starp posmiem var pievienoties klubam, savlaicīgi 

(pirms nākamā posma sākuma) informējot par to LČŪ`17 Galveno sekretāri. 

10.5. Čempionātā uzsākot dalību klubā, iepriekš iegūtie individuālā dalībnieka punkti kluba 

kopvērtējumam netiek ņemti vērā. 

11. PROTESTI: 

11.1. Protesti (ar pamatojumu) pret posmu organizatoriem vai distancēm tiek iesniegti LČŪ`17 

Galvenajam tiesnesim vai LČŪ`17 posma Galvenajam tiesnesim 3 dienu laikā: 

11.1.1. LČŪ`17 Galvenais tiesnesis vai LČŪ`17 posma Galvenais tiesnesis 3 dienu laikā 

sniedz atbildi. 

11.1.2. Posma galvenā tiesneša lēmumu var pārsūdzēt LČŪ`17 Galvenajam tiesnesim. 

11.1.3. LČŪ`17 Galvenā tiesneša lēmumu var pārsūdzēt LČŪ`17 orgkomitejai, kurai 3 

dienu laikā jāsniedz atbildi. 
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11.2. Protestu (ar pamatojumu) par rezultātu iesniedz dalībnieks vai komandas pārstāvis 

Sekretariātā vai LČŪ`17 posma Galvenajam tiesnesim 30 min laikā pēc rezultātu paziņošanas 

(izvietošanas uz ziņojumu dēļa). 

11.2.1. Protestā norāda faktus, uz kā pamata iesniegts protests. Protestu iesniedz  rakstiski, 

vienlaikus Sekretariātā iemaksājot 20 EUR depozītu. 

11.2.2. LČŪ`17 posma Galvenais tiesnesis izvērtē protesta pamatotību, konsultējas ar 

tiesnešiem, novērtē visu pieejamo informāciju (arī video un foto materiālus, ja tādi ir). 

11.2.3. LČŪ`17 posma Galvenais tiesnesis 60 min laikā pēc protesta saņemšanas pieņem 

rakstisku lēmumu un to izsniedz protesta iesniedzējam vai tā kluba pārstāvim 

11.2.4. Ja protests ir pamatots, depozītu atgriež protesta iesniedzējam. 

11.2.5. Ja protests nav pamatots vai komandas pārstāvis vai dalībnieks atsauc protestu, 

depozīts paliek sacensību organizatoru rīcībā. 

11.3. Protesta iesniegšanas gadījumi:  

11.3.1.vārtu tiesneša darbību/bezdarbību: 

11.3.1.1. ja vārtu tiesnesis dalībnieka brauciena laikā nav pārredzējis vārtus vai ir 

slikti pārredzējis vārtus, kā rezultātā pieņēmis kļūdainu lēmumu 

11.3.1.2. ja tiesneša lēmums ir iespējami vai acīmredzami kļūdains 

11.3.1.3. ja ir acīmredzama tiesnešu nekonsekvence sacensību tiesāšanas laikā 

(pieņem atšķirīgus lēmumus par vienādiem pārkāpumiem) 

11.13.2. laika kontroles nepilnībām. 

12. Sūdzība par tehnisku negadījumu: 

12.1. Ja brauciena laikā no dalībnieka neatkarīgu tehnisku iemeslu dēļ tikuši iespaidoti 

dalībnieka rezultāti (piemēram, dalībnieka braucienu ir iztraucējis cits dalībnieks vai trasē 

ir nokrituši vārti) dalībnieks vai komandas pārstāvis 30 min laikā mutiski informē 

sacensību Galveno tiesnesi par sūdzības iemesliem un notikuma apstākļiem. 

12.2. Sacensību Galvenais tiesnesis kopā ar trases tiesnešiem  izvērtē negadījuma apstākļus 

(iztaujā distances priekšnieku, trases tiesnešus, aculieciniekus u.t.t.) un 30 min laikā 

pieņem lēmumu par atļauju dalībniekam atkārtot braucienu vai neatļauj atkārtot braucienu. 

13.Diskvalifikācija: 

13.1. Dalībnieku (ekipāžu, komandu) diskvalificē distancē, ja dalībnieks (ekipāža, 

komanda) pārkāpj LČŪ`17 nolikumu vai posma sacensību nolikumu (piemēram, posma 

sacensību laikā nomaina laivu), drošības noteikumus vai izmanto neatļautus paņēmienus.  

13.2. Dalībnieka (ekipāžas, komandas) braucienu slaloma trasē vai sprintā sacensību 

Galvenais tiesnesis neieskaita (diskvalificē), ja dalībnieks saņem palīdzību no malas. Šis 
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punkts neattiecas uz komandu braucienu, kad palīdzību sniedz pārējie komandas 

dalībnieki. Ar palīdzību no malas saprot jebkādu palīdzību, ko trasē saņem dalībnieks 

(ekipāža) no personām, kas nav šīs ekipāžas dalībnieki un: 

13.2.1. ja dalībniekam (ekipāžai) pasniedz papildus airi pazaudētā aira vietā vai 

distancē pazaudēto airi; 

13.2.2. ja persona, kas nav attiecīgās ekipāžas dalībnieks, sacensību laikā laivu ceļ, 

pagriež, stumj, pārvieto pār akmeņiem vai citiem šķēršļiem; 

13.3. LČŪ`17  Galvenajam tiesnesim tiesības izslēgt no posma vērtējuma ieskaites 

sacensību distances, ja tās neatbilst LČŪ`17 Nolikumam vai var neobjektīvi ietekmēt 

vērtējumu (piemēram, negaidīta un ievērojama ūdens līmeņa celšanās vai samazināšanās 

(apm. par 0,50 m), pēkšņa laika apstākļu pasliktināšanās (piemēram, vētra, ilgstoša 

lietusgāze) bez iespējas visām ekipāžām vienā laivu klasē veikt braucienu līdzīgos ūdens 

un laika apstākļos. 

14. Drošības noteikumi: 

14.1. Katra  dalībnieka ekipējumā obligāta ir peldveste un ķivere. 

14.2. Jaunietis līdz 18 gadu vecumam sacensībās piedalās ar vecāku vai aizbildņu atļauju 

un sacensību laikā par viņu ir atbildīga pilngadīga persona.  

14.3. Dalībnieki sacensību pieteikumā ar parakstu apliecina, ka ir atbildīgi par savu drošību 

sacensību laikā (arī par peldēt prasmi). Par jaunieša līdz 18 gadu vecumam drošību 

sacensību laikā parakstās (parakstu atšifrējot) atbildīgā pilngadīgā persona.  

14.4. Sacensību organizatori nav atbildīgi par sacensību dalībnieku ekipējuma un 

personīgo mantu bojājumiem vai pazušanu. 

14.5. Sacensību Galvenajam tiesnesim ir tiesības nepielaist pie starta dalībnieku kurš 

atrodas alkohola vai narkotisko vielu reibumā , vai apdraud savu un citu personu drošību 

uz ūdens. 

14.6.Ja distancē ekipāža panāk iepriekš startējušo ekipāžu, tad lēnāk braucošā ekipāža, pēc 

iespējas netraucējot, palaiž garām ātrāko ekipāžu. 

 

LČŪ`17 organizatori 

 

 

Nolikums apspriests klubu pārstāvju sanāksmē, 

klātesot klubu ATVARS, BEBRI, H20,KEMBI, MAUCIENS, OGA, OLAINE, PBO,VIENKĀRŠI ; 

QUATRO CLUB  pārstāvjiem 

 

Rīgā, 03.02.2017. 


