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RĪKOTĀJS 
Latvijas Sērfošanas un SUP federācija (LSSF)  
Sadarbībā ar Liepājas SUP skolu 
Atbalsta: 
Liepājas Dome, Prestol, Lauma, Liepājas SEZ, SURF and SUP EVENTS 
DATUMS UN VIETA 
2020.gada 11.jūlijs 
Tirdzniecības kanāls, Liepāja. 
REĢISTRĀCIJAS PROCEDŪRA 
Dalībai sacensībās var pieteikties jebkurš interesents ar SUP airēšanas iemaņām, kuram ir 
pārliecība par savām spējām veikt distanci kontrollaika ietvaros un veselības stāvokļa 
atbilstību paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļiem. Dalībnieku vecums – bez ierobežojuma. 
Dalībnieku, kas jaunāki par 16 gadiem, pieteikumu aizpilda kāds no vecākiem un arī sacensību 
laikā kāda no vecākiem klātbūtne ir obligāta. 
Reģistrācija notiek sacensību vietā pie Tiesneša. Dalībniekiem, kuri jaunāki par 18 gadiem, ir 
nepieciešama kāda no vecāku klātbūtne. 
PERSONAS SENSITĪVIE DATI 
Reģistrējoties sacensībām, dalībnieks vai tā likumiskie pārstāvji piekrīt, ka pasākums ir 
publisks un tajā var tikt veikti video un audio ieraksti, kā arī fotografēšana un iegūtie 
audiovizuālie materiāli un dati var tikt izmantoti pasākuma norises atspoguļošanai masu 
saziņas līdzekļos, interneta vidē, reklāmai un citiem pasākuma organizatora mērķiem bez 
jebkādas kompensācijas vai pretenzijām no dalībnieka vai tā likumisko pārstāvju puses. 
SACENSĪBU FORMĀTS 
Sacensības notiek 14’ dēļu klasē vīriešu un sieviešu grupās 200m tehniskā sprinta distancē 
(100m – bojas grieziens – 100m) pēc hītu sistēmas – kvalifikācija-pusfināls-fināls.  
Kvalifikācija 
Vienā hītā piedalās ne vairāk kā 6 dalībnieki. Atkarībā no reģistrējušos dalībnieku kopējā 
skaita viens vai divi no katra hīta uzvarētājiem tiek uzreiz iekļūst pusfinālā, bet VISI pārējie 
dalībnieki tiek ielozēti papildus kvalifikācijas hītos ar vēl vienu iespēju tikt pusfinālā. 
Pusfināls 
Pusfinālā iekļūst 8 dalībnieki - 2 hīti ar 4 dalībniekiem katrā. Neatkarīgi no ieņemtajām vietām 
6 ātrākie pusfinālu dalībnieki iekļūst finālā. 
Fināls. 
Finālā ir 1 brauciens, pēc kura rezultātiem tiek noteikts medaļu sadalījums 
*Sacensību formātā var tikt veiktas izmaiņas atkarībā no reģistrējušos dalībnieku skaita. 



INVENTĀRS 
Dalībnieki drīkst izmantot jebkurus vienkorpusa dēļus bez stūres mehānisma ar vienu spuru, 
kas nav garāki par 14 pēdām (4m26cm). Drīkst piedalīties ar piepūšamajiem dēļiem. 
Dalībnieki drīkst izmantot jebkādu  airi ar noteikumu, ka tam ir lāpstiņa vienā galā un rokturis 
otrā galā.  
STARTA UN FINIŠA PROCEDŪRA 
Starts tiek dots ūdenī netālu no krasta, pēc tiesneša komandas šķērsojot iedomātu līniju starp 
divām norādītajām zīmēm.  
Finišs ir ūdenī, šķērsojot to pašu iedomātu līniju starp divām norādītajām zīmēm. 
Starts tiks dots atsevišķi vīriešu grupai un sieviešu grupai. 
DISTANCE UN KONTROLLAIKS 
Distance akvatorijā tiek atzīmēta ar bojām sacensību dienā pirms dalībnieku reģistrācijas 
sākuma. Dalībnieku sapulcē sacensību Tiesnesis iepazīstina dalībniekus ar sacensību formātu, 
distanci un tās veikšanas noteikumiem. 
Dalībniekam ir precīzi jāievēro distance un bojas apņemšanas virziens - dalībnieks tiek 
diskvalificēts, ja apņem boju nepareizajā virzienā. 
Dalībnieks drīkst pieskarties pagrieziena bojai, bet nedrīkst to izmantot priekšrocību gūšanai – 
atspiesties pret boju ar airi, rokām vai ķermeni, aizķerties aiz bojas ar airi vai rokām. 
Ieskaites kontrollaiks: 3 minūtes abām grupām. Dalībnieka, kurš distanci veic lēnāk par 
kontrollaiku, rezultāts netiek ieskaitīts un viņš izstājas no tālākām sacensībām. 
VĒRTĒŠANA 
Ar medaļām un diplomiem tiek apbalvoti 3 labākie katrā grupā. 
SACENSĪBU NORISE 
Ierašanās sacensību vietā no 8.30  
Iesildīšanās sesijas. 
10.00 – 11.00 Reģistrācija  
11.00 Dalībnieku sapulce  
Dalībai sacensībās netiek pielaistas personas, kas atrodas alkohola, narkotisko vai psihotropo 
vielu reibumā, ja sacensību organizatoriem vai Tiesnesim ir radušās pamatotas aizdomas par 
šādu vielu lietošanu. Ja persona ir reģistrējusies sacensībām, bet aizliegto vielu lietošana ir 
konstatēta pirms starta, šī persona tiek diskvalificēta no sacensībām. 
11.30 Starts kvalifikācijas braucieniem 
13.30 Starts pusfināliem 
15.00 Starts fināliem 
Apbalvošana – 16.00 
Sacensību starta un apbalvošanas laiki ir aptuveni atkarībā no sacensību faktiskās norises. 
Apbalvošana ne vēlāk kā 45 minūtes pēc pēdējā finišējušā dalībnieka. 
Ierašanās uz dalībnieku sapulci un apbalvošanas ceremoniju visiem dalībniekiem ir obligāta. 
DROŠĪBAS NOTEIKUMI 
Katrs sacensību dalībnieks pats uzņemas atbildību par savu veselību un drošību uz ūdens.  
Visiem dalībniekiem obligāti jālieto drošības saites (leash). 
Dalībniekiem, kuri jaunāki par 16 gadiem, peldveste vai triecienveste ar peldspēju jāvelk 
obligāti. 
Sacensību dalībniekam ir pienākums savu iespēju robežās sniegt palīdzību citam dalībniekam, 
kuram ir radušās veselības problēmas sacensību laikā. 
  



DISKVALIFIKĀCIJA UN PROTESTS. 
Jebkurš sacensību dalībnieks, kurš mēģina uzvarēt sacensības ar nepiemērotiem līdzekļiem, 
pārkāpjot sacensību nolikumu, vai kura uzvedība ir pārmērīgi agresīva, izturēšanās un/vai 
izteikumi vērsti pret sacensību organizatoriem, tiesnešiem, sponsoriem, skatītājiem vai citiem 
sacensību dalībniekiem, var tikt diskvalificēts no sacensībām. 
Jebkurš sacensību dalībnieks var tikt diskvalificēts, ja viņa izturēšanās pirms, pēc vai sacensību 
laikā tiek kvalificēta kā nesportiska, kas sevī ietver: 
(1) pārmērīgu fizisku kontaktu, pielietojot ķermeni, airi vai dēli 
(2) ķermeņa, aira vai dēļa izmantošanu, lai bloķētu (apzināti ierobežotu) cita dalībnieka 
iespēju: 
(a) uzsākt distanci, airēt, virzīties uz priekšu, 
(b) veikt pagriezienu un/vai bojas apņemšanu, 
(c) uzkāpt atpakaļ uz dēļa kritiena gadījumā, 
(d) pabeigt distanci. 
(3) jebkādas apzinātas darbības uz starta līnijas, kas var izraisīt falšstartu (svilpšana, tiesneša 
norādījumu ignorēšana utml.) 
Sacensību Tiesnesis visātrākajā iespējāmā laikā nekavējoši informē diskvalificēto dalībnieku. 
Diskvalifikācijas paziņojums jāiesniedz rakstiski un jābūt uzrādītam diskvalifikācijas iemeslam. 
Dalībniekam ir jāparaksta diskvalifikācijas paziņojums, norādot laiku un tas kļūst par atskaites 
sākuma laiku protesta iesniegšanai. 
Lēmumu par diskvalifikāciju pieņem sacensību Tiesnesis pēc savas iniciatīvas vai pieņemot 
kāda sacensību dalībnieka protestu. 
Protestu par sacensību dalībnieka pārkāpumu var iesniegt tikai kāds no sacensību 
dalībniekiem sacensību Tiesnesim ne vēlāk kā 20 minūtes pēc tās distances beigām, uz kuru 
attiecas iespējamais pārkāpums. 
Protestu par diskvalifikāciju var iesniegt tikai diskvalificētais dalībnieks sacensību organizācijas 
komitejai, ne vēlāk kā 20 minūtes pēc diskvalifikācijas atskaites sākuma laika. 
Lai iesniegtu protestu izskatīšanai, ir jāiemaksā 20.00 eiro depozīts, kas tiek atgriezts protesta 
iesniedzējam, ja protests tiek pieņemts. 
Protesta izskatīšanai galvenais tiesnesis vai sacensību organizācijas komiteja var pieņemt un 
izmantot jebkurus foto/video materiālus un neatkarīgu personu liecības. 
 


