
 

 

PEDELES UPES LAIVU RALLIJS 2016 

12. jūnijā plkst. 13.00 Pedeles upes ūdenskrātuvē  
 

Nolikums 

1. Mērķi 

a. Veicināt aktīvu dzīvesveidu, iesaistoties dažāda veida fiziskajās aktivitātēs; 

b. Izmantot Pedeles upes krātuvi, lai saturīgi pavadītu brīvo laiku, izbaudot dažāda 

veida ūdenssporta aktivitātes; 

c. Pedeles upes laivu rallijs ir tradicionālais Valkas – Valgas pilsētas svētku pasākums, 

kas iezīmē vasaras sākumu. 

 

2. Dalībnieki 

 
a. Piedalīties aicināti gaidīti visi pilsētnieki un pilsētas viesiem, kuri ir vismaz 14 gadus 

veci. 

3. Laiks un vieta 

a. 2016. gada 12. jūnijā plkst. 13.00 Valgā,  

b. Sacensību starta vieta - Pedeli upes krasts uz Raja ielas pie Ramsi tilta. Laivu rallijs 

notiek abās valstīs: Igaunijā un Latvijā. 

4. Organizētāji 

a. Valgas pilsētas dome un SA „Valga Sport” sadarbībā ar Valkas novada domi. 

5. Distance 

a. Distances garums 1000 m; 

b. Distances garums paštaisītajiem peldlīdzekļiem 500 m; 

c. Sacensību laikā vienam no laivas dalībniekiem jāveic divi uzdevumi uz sauszemes, 

kas tiks izskaidroti sacensību dienā pirms starta; 

d. Paredzēts masu starts, sacensību laikā divas reizes būs jāšķērso robeža pāri Ramsi 

tiltam; 

e. Paštaisītajiem peldlīdzekļiem nebūs jāšķērso tilts. 



 

 

5. Obligātie nosacījumi 

a. Jābūt peldlīdzeklim, kas turas virs ūdens; 

b. Obligāti jābūt glābšanas vestēm, kā arī ieteicami piemēroti apavi.  

c. Visās sacensību klasēs (atskaitot paštaisītos peldlīdzekļus) airi nedrīkst būt 
nostiprināti duļļos, bet tiem jābūt rokās. 

d. Par noteikumu neievērošanu un sacensību nolikuma nezināšanu, tiesneši var 

piespriest soda minūtes. 

 

6. Reģistrācija sacensībām 

a. Iepriekšēja reģistrācija līdz 2016. gada 10. jūnijam uz e-pastu: sports@valka.lv; 

b. Reģistrēšanās sacensību dienā uz vietas: vismaz 1 stundu pirms starta;  

 

c. Reģistrēšanās beidzās 20 minūtes pirms sacensībām; 

d. Pieteikumā jānorāda komandas nosaukums, dalībnieku vārdi, uzvārdi, sacensību 

klase, kurā startē un kontakti (piem., e-pasts), kā arī jānorāda īsa informācija par 

laivu; 

e. Dalība sacensībās - bez maksas. 

7.  Sacensību (laivu) klases 

a. No jebkāda ūdensizturīga un peldoša materiāla paštaisīts peldlīdzeklis; 

b. laivas; 

c. kanoe. 

8. Apbalvošana 

a. Apbalvo katras klases trīs labākās komandas/dalībniekus. 

b. Labākais paštaisītais peldlīdzeklis, ko izvērtēs žūrija. 

c. Labākais kostīms, ko izvērtēs žūrija.  

 

 



 

 
9. Vispārēja informācija 

a. Sacensību laikā būs pieejami glābēju brigāde; 

b. Katrs sacensību dalībnieks pats uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli. 

 


