University indoor rowing challenge 2018
Augstskolu kauss un atklātais čempionāts iekšteplu airēšanā 2018
NOLIKUMS

1. SACENSĪBU MĒRĶIS UN UZDEVUMI
1.1. Airēšanas sporta popularizācija un tā tālāka attīstība valstī;
1.2. Noteikt spēcīgākākās augstskolu komandas uz airēšanas ergometra "Concept II" 2018.
gada ziemā;
1.3. Aktīvas atpūtas veicināšana un veselīga dzīvesveida popularizēšana.
1.4. Studentu airēšanas popularizēšana starptautiskā līmenī.
2. SACENSĪBU LAIKS UN VIETA
2.1. 2018. gada 03.marts, pl. 11:00
2.2. RSU Sporta bāzē, Cigoriņu ielā 3.
3. SACENSĪBU DALĪBNIEKI
3.1. Augstskolu kausa dalībnieki:
3.1.1. Augstskolu komandas (četri dalībnieki)– augstāko mācību iestāžu pilna vai
nepilna laika koledžas, bakalaura, maģistra vai doktorantūras programmu studenti vai šī
gada augstskolu absolventi.
3.1.2. Individuāli startē studenti- augstāko mācību iestāžu pilna vai nepilna laika
koledžas, bakalaura, maģistra vai doktorantūras programmu studenti vai šī gada augstskolu
absolventi.
3.1.3. Reģistrējoties sacensībām, sportists obligāti uzrāda derīgu studenta apliecību
vai 2017. gada augstskolas absolventa diplomu.
3.2. Atklātais čempionāts: Sporta klubu komandas (četri dalībnieki) – augstskolu sporta klubu
komandas, airēšanas sporta skolu vai klubu komandas, sporta klubu komandas.
3.3. Dalībnieki ir paši atbildīgi par savu veselības stāvokli sacensību norises laikā.

4. SACENSĪBU VADĪBA
4.1. Sacensības organizē Latvijas Airēšanas Federācija, atbildīgā persona – Evita Jaunbauere
mob.29454668
4.2. Atbildīgie tiesneši : Latvijas Airēšanas federācijas tiesnešu komisija.

5. SACENSĪBU NORISE
5.1. Sacensības notiek airēšanā uz ergometra “Concept II”, startējot individuāli vai
komandās. Sievietes un vīrieši startē atsevišķi.
5.2. Sacensību distance – komandu priekšbrauciens 500m, komandu finālbrauciens 250m.
Individuālā distance 1km.
5.3. Komandas startē priekšbraucienos, labākās komandas katrā grupā kvalificējas
finālbraucienam. Tiek vērtēts kopējais visas komandas distances veikšanas laiks (komandas
dalībnieku uzrādīto laiku summa).
5.4. Individuāli startējot ir viens ieskaites brauciens.
5.5. Programma:
10:00- 10:30 reģistrācija
11:00 komandu priekšbraucieni (ik pa 5 min).
11:40 individuālie braucieni (ik pa 10 min).
13:00 komandu finālbraucieni.
Apbalvošana 40 minūtes pēc pēdējā starta.
6. SACENSĪBU PIETEIKUMI
6.1. Pieteikšanās LAF mājaslapā www.rowing.lv līdz 25.02.2018.
6.2. Dalības maksa komandai ir EUR 30.
6.3. Maksa par individuālu startu ir EUR 8.
6.4. Dalības nauda ir jāiemaksā LAF kontā līdz 25.02.2018. Reģistrējoties sacensībās, jāuzrāda
maksājuma uzdevums. Ja maksājums par dalību konkrētajās sacensībās nav veikts līdz
sacensību reģistrācijai, tad komanda netiek pielaista pie starta.
Bankas rekvizīti:
Biedrība " Latvijas Airēšanas federācija"
Reģ. Nr. 40008022792
A/S SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV66UNLA0002100700972
Mērķis: C2STU, vārds uzvārds vai komandas nosaukums

7. SACENSĪBU VĒRTĒŠANA
7.1. Uzvarētājus komandām nosaka pēc visu komandas dalībnieku kopējā distances
veikšanas laika. Ja divām komandām, kas pretendē uz godalgām, finālbraucienā ir vienāds
laiks, tad augstāku vietu iegūst tā komanda, kurai labāks rezultāts priekšbraucienā.
7.2. Individualās distances uzvarētājs/-a ir sportists/-e, kas distanci veicis/-usi visātrākajā
laikā.
7.3. Sacensību rezultāti publicējami LAF mājas lapā www.rowing.lv līdz 05.03.2018.

8. APBALVOŠANA
8.1. 1.- 3.vietu ieguvušās komandas apbalvo ar kausiem un medaļām, individuālās distances
1.- 3.vietu ieguvušos sportistus apbalvo ar medaļām.
8.2. Apbalvošana notiek 40 minūtes pēc pēdējā starta sacensību norises vietā.

