“Ripo Rati Rudenī” nolikums
Norises laiks: 2017.gada 9.septembris
Norises vieta: Ķeguma novads (pēc shēmas)
Organizators: Biedrība “Zemu lidojoši suņi” sadarbībā ar Latvijas Kamanu suņu sporta federāciju
Vispārējā informācija: https://www.facebook.com/events/111544292865537/
Sacensību statuss: vietējās nozīmes sacensības
Galvenais tiesnesis: Ģirts Eldmanis (var tik mainīts pirms sacensību sākuma)
1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
1.1. Veicināt veselīgu un sportisku dzīves veidu;
1.2. Veicināt Kamanu suņu sporta veida prestižu un atpazīstamību;
1.3. Popularizēt Kamanu suņu sportu kā visiem pieejamu aktīvās atpūtas un sporta veidu;
1.4. Labi pavadīt laiku kopā ar savu suni un aktīviem cilvēkiem;
1.5. Sacensties trasē atbilstoši sacensību nolikumam, noteikumiem un Latvijas Republikas
likumdošanai.
2. LAIKS UN VIETA
2.1. Kamanu suņu sporta sacensības notiek Ķeguma novadā, 2017. gada 9.septembrī. Sacensības
notiks VAS Latvijas Valsts Meži teritorijā.
2.2. Reģistrācija uz vietas plkst. 9:00 – 10:30;
2.3. Dalībnieku sapulce un instruktāža plkst. 10:40;
2.4. Pirmais starts plkst. 11:00;
2.5. Apbalvošana plkst. 13:00. (+/- 20min)
3. TRASE 3.1. Trases segums – meža takas, ceļi un stigas, mērens reljefs ar kritumiem un
cēlumiem, ar pagriezieniem, vietām koku saknes uz trases, smilšu posmi, apļveida trase;
3.2. Trases garums: ~4,3 km.
4. PIETEIKŠANĀS, REĢISTRĀCIJA
4.1. Sacensībām var pieteikties ikviena persona, bez vecuma ierobežojuma;
4.2. Nepilngadīgos dalībniekus reģistrē vecāki vai aizbildņi;
4.3.Online reģistrācija: https://goo.gl/forms/CJKGxCo5mrppjK663 saitē līdz 5.septembrim, plkst. 24:00;
Iespējama reģistrācija uz vietas.
4.4. Starta numurus izsniedz sacensību dienā;
4.5. Nepareizu reģistrācijas datu maiņu iespējams veikt līdz 5.septemrbim, plkst. 24:00, par to
paziņojot rakstiski uz egirts@gmail.com;
4.6. Sacensību dienā dalībniekam jāreģistrējas pie sacensību organizatoriem. Dalībnieks paraksta
reģistrācijas lapu un saņem numuru;
4.7. Obligāta prasība – suņiem jābūt vakcinētiem pret trakumsērgu atbilstoši Latvijas Republikas
likumdošanai. Suņiem jābūt mikročipētiem un reģistrētiem Vienotā mājas (istabas) dzīvnieku
reģistra datubāzē (attiecas uz Latvijā reģistrētiem mājdzīvniekiem). Pirms reģistrācijas jāuzrāda
suns un suņa pase. Suņiem jābūt veseliem! Ja ir aizdomas, ka suns ir slims, saimnieks var tikt
diskvalificēts un izraidīts no sacensību vietas atbilstoši IFSS sacensību noteikumiem. Saimnieki
nodrošina savu suņu dzirdīšanu pēc finiša, kā arī sargā suņus no tiešiem saules stariem, ja ir augsta
gaisa temperatūra. Suņus aizliegts atlaist no pavadas sacensību vietā! Aiz suņiem un aiz sevis
jānovāc gruži – neievērošanas gadījumā sods 20 EUR.
5. DALĪBAS MAKSA
5.1. Piesakoties līdz 2017.gada 5.septemrbim (ja pārskaitījums veikts līdz 5.septembrim):
5.1.1. Dalības maksa 10,00 EUR;
5.1.2. Bērniem (līdz 13.g.v.) bezmaksas dalība;

5.2. Piesakoties pēc 6.septembra, visiem dalībniekiem, dalības maksa 15,00 EUR (bērniem 5 EUR)
apmaksājot uz vietas;
5.3. Dalības maksa jāveic ar pārskaitījumu. Dalības maksa jāsamaksā līdz 5.septembrim. Maksājot
uz vietas cenas atbilstoši 5.2. punktam.
5.4. REKVIZĪTI:
Apmaksa veicama uz:
Latvijas Kamanu suņu sporta federācija
Adrese: "Lejas Trezori", Garkalne, Garkalnes novads, LV-2137
Reģ.nr.: 40008126583
Konts: LV90TREL9156992001000
Banka: Valsts Kase (SWIFT kods TRELLV22 )
Mērķis: RRR + Uzvārds.
5.5. Ja dalībnieks no startēšanas sacensībās atsakās dalības maksa netiek atmaksāta.
6. DISCIPLĪNAS
6.1. DC – kanikross (vīrieši, sievietes);
6.2.DB – baikdžorings (vīrieši, sievietes);
6.3. DS – skūteru klase;
6.4. DR – velokamanas;
6.4. DCK – bērnu kanikross (A, B, C vecuma grupa atbilstoši LKSSF iedalījumam);
6.6. Kategorija un klases tiek izdalītas, ja tajās pieteikušies vairāk kā 5 dalībnieki! Apvienošana
notiek pēc IFSS noteikumiem. Organizators patur tiesības klasi atvērt arī ja tajā ir mazāk kā 5
dalībnieki.
7. DALĪBNIEKU VECUMS
7.1. Atbilstoši IFSS sacensību noteikumiem;
7.2. Bērnu vecuma grupas: A grupa – 5 līdz 7 gadi, B grupa – 8 līdz 10 gadi, C grupa – 11 līdz 13
gadi. A grupas bērni var startēt tikai kopā ar pieaugušo. Visām bērnu vecuma grupām jābūt klāt
vecākiem vai to pārstāvjiem;
7.3. Suņu minimālais vecums atbilstoši IFSS noteikumiem
8. TEHNISKĀS PRASĪBAS
8.1. Aprīkojums pēc IFSS noteikumiem (skatīt http://www.sleddog.lv sadaļu “Dokumenti”);
8.2. Visās klasēs, izņemot CC, obligātas ķiveres! Starts ar neatbilstošu ķiveri netiek pieļauts.
9. REZULTĀTI
9.1 Sacensību rezultāti būs pieejami sacensību dienā apskatei uz datora;
9.2 Oficiālie rezultāti tiks publiskoti 1 nedēļas laikā pēc sacensībām http://www.sleddog.lv.
10. APBALVOŠANA
10.1. Pirmajām 3 vietām medaļas vai kausi (un iespējamas balvas);
10.2. Bērni DCK klasēs saņems medaļas par finišu un pirmās 3.vietas tiks papildus izceltas.

