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NOLIKUMS
„Prezidenta Kauss 2016”starta rāvienu sacensības
„Latvijas Kauss 2016”sacensības kamaniņu sportā
„Latvijas Čempionāts 2017”sacensības kamaniņu sportā
Latvijas Junioru un Jaunatnes meistarsacīkstēm,

1. Mērķis un uzdevums.
Popularizēt kamaniņu sportu Latvijas Republikā, aktivizējot kamaniņu sporta federācijas
darbu un jaunu talantīgu sportistu iesaistīšanai mācību sporta darbā un startiem jaunatnes un
pieaugušo sacensībās.
2. Vieta un laiks.
Visas sacensības notiek Siguldas kamaniņu un bobsleja MTC trasē, „Prezidenta kauss”
norisinās Siguldas kamaniņu un bobsleja trases ledus estakādē.
2.1. „Prezidenta kauss” Pieaugušo, Junioru un Jaunatnes konkurence – 15.10.2016.
2.2. Latvijas kauss kamaniņu sportā 27.-28.decembris 2016.gads
2.3. Latvijas čempionāts, Latvijas jaunatnes un junioru meistarsacīkstes 04.-05.marts 2017.gads
3. Vadība.
Latvijas visu sacensību organizēšanu un sarīkošanu nodrošina Siguldas mākslīgās kamaniņu –
bobsleja MTC kopīgi ar Latvijas kamaniņu sporta federāciju, kā arī ar Izglītības un Zinātnes
Ministriju, Latvijas sporta federācijas padomi un tās apstiprināto tiesnešu kolēģiju. Tiesnešu
skaits – 20 (iebraucēji – 10; vietējie – 10).
4. Dalībnieki.
4.1. jaunieši „A” – 1999.dz.g.. līdz 2002.dz.g.
4.2. jaunieši „B” – 2003.dz.g. līdz 2004.dz.g.
4.3. jaunieši „C” – 2005.dz.g. līdz 2006.dz.g.
4.2. junioru – 1997.dz.g. līdz 1998.dz.g..
4.3. pieaugušie – 1996.dz.g. un vecāki.

Sacensību dalībnieku pieteikumi iesniedzami LKSF birojā (pieļaujami arī elektroniski) vienu
nedēļu pirms sacensību norises.
Sacensībām tiek pielaisti tikai iepriekš pieteiktie sportisti, kurus ir reģistrējis treneris, ar savu
parakstu apliecinot sportista gatavību (fizisko un medicīnisko) ņemt dalību konkrētajās
sacensībās. Treneris ar savu parakstu apliecina, ka sportistam ir medicīniskā apdrošināšana, kas
sedz izdevumus traumas gadījumā, sacensību vai treniņbraucienu laikā.
5. Treniņu jeb kvalifikācijas nobraucieni.
Divi (2) braucieni.
6. Sacensību braucieni.
Latvijas sacensības ietvaros kamaniņu sporta sacensībām ir spēkā Starptautiskie Kamaniņu
sporta noteikumi (IRO).
5.1. Sacensību nobraucienu skaits:
- vieninieku ekipāžām: Latvijas Kausa izcīņas sacensības, Junioru un jaunatnes meistarsacīkstēs
un Latvijas čempionātā – divi (2)sacensību braucieni.
„Prezidenta kausā”- divi (2) starta rāvieni.
- divnieku ekipāžām: Divi (2) sacensību braucieni.
5.2. Starta secība
vieninieku ekipāžas (kungi un dāmas)
1.nobrauciens – pēc izlozes no 1 →
2.nobrauciens - pēc rezultātiem pēdējā vieta → 1
divnieku ekipāžas
1.nobrauciens – pēc izlozes 1 →
2.nobrauciens - pēc rezultātiem pēdējā vieta → 1
7. Prezidenta kausā:
– Divi (2) starta rāvieni + Viens (1) starta reakcijas rāviens. Uzvarētājs tiek noteikt summējot
visus trīs starta rāvienos. Jauniešu „B” un „C” kategorijā uzvarētāji tiek noteikti summējot divus
starta rāvienus.
8. Uzvarētāju noteikšana.
Uzvarētāju sievietēm un vīriešiem nosaka pēc uzrādītā labākā laika 2 nobraucienu vai starta
sacensībās (starta rāvienu) kopsummā, divnieku ekipāžām pēc uzrādītā labākā laika 2
nobraucienu kopsummā.
9. Apbalvošana.
Latvijas sacensību uzvarētājus, 2. un 3.vietu ieguvējus vieninieku sacensībās sievietēm un
vīriešiem visās vecuma grupās apbalvo ar diplomiem, medaļām un (vai) piemiņas balvām.
10. Dalībnieku uzņemšana.
Latvijas sacensību organizēšanas izdevumus sedz LKSF, LSFP., LOK
Dalībnieki ar naktsmītnēm netiek nodrošināti.
LKSF valde

