Laivu pārgājiens Abuls – Gauja
No Brenguļiem līdz Valmierai
Maršruts: Brenguļi – Abuls – Abula ieteka Gaujā – Daliņu pludmale – Gaujas
stāvie krasti – Kazu krāces – Valmieras airēsanas bāze „Krāces”
Pasākuma plāns
13.maijā
16:00 Trenniņi meistarības braucienam(Individuāli piesakoties. Jānis Grīslis- 29524115,
www.rafting.lv)
14.maijā
9:00 Pieteikšanās. Laivas nummuru izloze.
10:00 Pulcēšanās pie Brenguļu dīķa. Atklāšanas runas, fotostūris. Pasākuma norises īss izklāsts.
10:30 Starts Karnevāla braucienam.
Sporta klases stars no Ķīšu tilta

10:30 Starts R4,
10:30 Starts „Vista” laivām.
Nobrauciens līdz Daliņa kājnieku tiltam 10 km.
Slaloms- dzīvās rindas kārtībā.
2 braucieni (ieskaita labāko).
Stars slalomam ir atvērts.
Skaitīs pēc 1000 punktu sistēmas.
Kontrollaiks 4 stundas.
13:30 Paraugdemonstrējumi airēšanas meistarības braucienam.
14:00 Starts Airēšanas Meistarības braucienam.
17:00 Uzvarētāju sumināšana

Pasākuma nolikums.
Mērķis
Popularizēt atpūtu uz ūdens, kā aizraujošu un interesantu laika pavadīšanu. Iepazīstināt dalībniekus ar
ūdenstūrisma un airēšanas slaloma tehnikas pamatiem.

Dalībnieki
Par karnevāla un sacensību dalībniekiem var kļūt jebkurš 18 gadus sasniedzis indivīds, kurš ir
samaksājis dalības maksu un apzinās savas spējas veikt distanci. Personas, kas nav sasniegušas 18 gadu
vecumu drīkst piedalīties tikai ar vecāku atļauju vai viņu tiešā uzraudzībā, vai vecāku pilnvarotas
personas uzraudzībā. Par nepilngadīgās personas atbildīgo personu jābūt atzīmei pieteikumā.

Laivas
Karnevālā piedalās laivas bez iedalījuma, bez laika kontroles.
„Vista” laivu klase- Vista laivas, smailīšu airi, divi dalībnieki.
R4 laivu klase- piepūšamās laivas, 4 dalībnieki, kanoe airi(var lietot personīgos airus).
Ar laivām Vista un R4 klasēs nodrošina SIA MUČAS.

Sporta klases iedalījums:
1. Piepūšamās G4(Dulkans 330).
-men open (vīru un jauktās ekipāžas)
-Women (sieviešu ekipāžas)
2. VISTA
-vīru ekipāžas
- jauktās ekipāžas

Drošība, ekipējums.
Visiem dalībniekiem ir obligātas drošības vestes.
Vista un R4 dalībniekiem visās distancēs ir obligātas ķiveres, ar kurām katrs dalībnieks nodrošina sevi
pats(snovborda, velo u.c.)
Ar laivām, airiem, vestēm nodrošina SIA Mučas.
Dalībniekiem obligāti jāsniedz palīdzība avarējušai ekipāžai.

Norise
1. Pieteikties sacensībām internetā, vai klātienē līdz 9:30 pie Brenguļu dīķa.
2. Atbilstoši laivu klasei starts nobraucienam.
3. Nobraucienam finišs pie Kājnieku tilta R4 un Vista laivām.
4. Karnevāla dalībnieki dodas tālāk līdz Kazu krācēm.
5. Airēšanas meistarības brauciens Kazu krācēs R4 un Vista laivu klasēm.

Tiesāšana
Laika kontrole trasēs ir tikai R4 un Vista laivu klasēs.
Karnevāla laivām tiek vērtēts vizuālais tēls un atraktivitāte.
Nobraucienā laika kontrole līdz veselām sekundēm.
Airēšanas meistarības braucienu vērtē saskaņā ar airēšanas Latvijas Čempionāta Ūdenstūrismā
tehniskajiem noteikumiem.(Laiku mērā līdz sekundes desmitdaļai. Par pieskāršanos vārtu stabiņam +5
sek, par neizbrauktiem vārtiem +50 sek.)

Tiesneši
LRŪF tiesnešu komanda.

