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NOLIKUMS

„Prezidenta Kauss 2022”starta rāvienu sacensības

1. Mērķis un uzdevums.
Popularizēt kamaniņu sportu Latvijā, aktivizējot kamaniņu sporta federācijas darbu un jaunu talantīgu
sportistu iesaistīšanai mācību sporta darbā un startiem jaunatnes un pieaugušo sacensībās.
2. Vieta un laiks.
Sacensības notiek Siguldas kamaniņu un bobsleja trases ledus estakādē 2022.gada 12.novembrī
3. Vadība.
Sacensību organizēšanu un sarīkošanu Siguldas BKT ledus estakādē nodrošina Latvijas Kamaniņu
sporta federācija, ar Izglītības un Zinātnes Ministrijas un Latvijas Sporta federācijas padomes atbalstu.
Latvijas KSF apstiprina tiesnešu kolēģiju un to skaitu.
4. Dalībnieki.
4.1. pieaugušie – 2001.dz.g. un vecāki.
4.2. junioru – 2002.dz.g. līdz 2004.dz.g..
4.3. jaunieši „A” – 2005.dz.g.. līdz 2008.dz.g.
4.4. jaunieši „B” – 2009.dz.g. līdz 2010.dz.g.
4.3. jaunieši „C” – 2011.dz.g. līdz 2012.dz.g.
Sacensību dalībnieku pieteikumi iesniedzami info@kamanas.lv vienu nedēļu pirms sacensību norises.
Sacensībām tiek pielaisti tikai iepriekš pieteiktie sportisti, kurus ir reģistrējis vecākais treneris, vai sporta
skolas vadītājs un ar savu parakstu apliecinājis sportista gatavību (fizisko un medicīnisko) ņemt dalību
konkrētajās sacensībās. Treneris(sporta skolas vadītājs) ar savu parakstu apliecina, ka sportistam ir
medicīniskā apdrošināšana, kas sedz izdevumus traumas gadījumā, sacensību vai treniņbraucienu laikā.
5. Sacensību norise
Latvijas sacensības ietvaros ir spēkā Starptautiskie Kamaniņu sporta noteikumi (IRO).
5.1. Sacensību nobraucienu skaits:
„Prezidenta kausā”- divi (2) starta rāvieni, kas tiek summēti nosakot sacensību uzvarētājus.

5.2. Starta secība
5.2.1. Vīrieši, Juniori, Jaunieši “A” – divi starta rāvieni;
5.2.2. Sievietes, Juniores, Jaunietes “A”- divi starta rāvieni;
5.2.3. Divvietīgās ekipāžas – vīrieši, divvietīgās ekipāžas-sievietes, divvietīgās ekipāžas-juniori, divvietīgās
ekipāžas-juniores, divvietīgās ekipāžas – jaunieši, divvietīgās ekipāžas-jaunietes – divi starta rāvieni;
5.2.4. Jaunieši “B”, jaunieši “C” – divi starta rāvieni;
5.2.5. Jaunietes “B”, jaunieši “C” – divi starta rāvieni.
6. Uzvarētāju noteikšana.
Uzvarētājus katrā kategorijā nosaka divu starta rāvienu kopsummā. Startējot kopā vairākām
kategorijām sportisti var izcīnīt vietu arī augstākā vecuma kategorijā.
7. Apbalvošana.
Latvijas sacensību uzvarētājus, 2. un 3.vietu ieguvējus visās vecuma grupās apbalvo ar diplomiem un
(vai) piemiņas balvām.
8. Dalībnieku uzņemšana.
Latvijas sacensību organizēšanas izdevumus sedz LKSF, LSFP., IZM
Dalībnieki ar naktsmītnēm netiek nodrošināti.
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