
      

                                        

PEDELES UPES LAIVU RALLIJS 2015 

                 7. jūnijā plkst. 13.00 Pedeles upē 
 

Nolikums 

1. Mērķi 

• Piedalīties tiek gaidīti visi pilsētnieki un pilsētas viesiem, kuri ir vismaz 14 gadus 

veci. 

 

• Papildus labai fiziskajai sagatavotībai, īpaši tiek vērtēts radošums, sagatavojot 

kostīmus un peldlīdzekli. 

 

• Laivu sacensības ir tradicionāls pilsētas dzimšanas dienas un vasaras sākuma 

pasākums uz Pedeles upes. 

 

2. Laiks un vieta 

2015. gada 7. jūnijā plkst.13.00 Valgā, sacensību centrs Pedeles upes krasts uz Raja ielas. 

Laivu rallijs notiek abās valstīs: Igaunijā un Latvijā. 

3. Organizētāji 

Valgas pilsētas dome, Valkas novada dome, SA „Valga Sport” 

4. Distance 

• Distances kopējais garums ir aptuveni 750 m  

• Sacensību gaitā jāizpilda divi papildus uzdevumi un sauszemes, kurus paskaidros un 

norādīs uz vietas (latviešu valodā). 

• Kopējais starts visām laivu klasēm. 

• Paštaisītajiem peldlīdzekļiem nav jāšķērso tilts un to distance ir īsāka. 



      

                                        

5. Obligātie papildnoteikumi 

• Jābūt peldlīdzeklim. 

• Ļoti ieteicamas ir glābšanas vestes un piemēroti apavi.  

• Visās sacensību klasēs (atskaitot paštaisītos peldlīdzekļus) airi nedrīkst būt 
nostiprināti duļļos. 

• Par noteikumu neievērošanu tiesneši var piespriest 3 soda minūtes. 

• Papildus uzdevumus izpilda tikai viens cilvēks no komandas (pie katra uzdevuma var 

mainīt cilvēku). 

6. Reģistrēšanās 

• Iepriekšēja reģistrācija līdz 2015. gada 7. jūnijam. 

• Iepriekšēja reģistrācija: sports@valka.lv 

• Reģistrēšanās uz vietas: vismaz 1 stundu pirms starta.  

 

• Reģistrēšanās beidzās15 minūtes pirms sacensībām. 

• Lūdzam sagatavot īsu aprakstu par savu komandu un laivu (komandas nosaukums, 

kurā klasē startē, e-pasts) 

• Piedalīšanās bez maksas. 

7.  Sacensību klases 

• No jebkāda ūdensizturīga materiāla paštaisīts peldlīdzeklis 

• laivas 

• kanoe 

8. Apbalvošana 

• Apbalvo katras klases trīs labākos/ ātrākos. 

• Labākais paštaisītais peldlīdzeklis. 

• Labākais kostīms.  



      

                                        

 

9. Veselības stāvoklis 

Katrs sacensību dalībnieks atbild pats par savu veselības stāvokli. 

 10. Protesti 

Jebkādi protesti par sacensību rezultātiem, noteikumu pārkāpumiem u.t.t. jāiesniedz 2 stundu 

laikā pēc pēdējā finiša. Protests maksā 50 eiro un tos atgriež tikai gadījumā, ja protestu 

apmierina. Visus protestus risina sacensību žūrija, kuras sastāvā ir galvenais organizators, 

galvenais tiesnesis un sekretariāta vadītājs. Nolikumā neparedzēto žūrija risinās tekoši uz 

vietas. Organizatoram ir tiesības mainīt nolikumu punktus, ja apstākļi  to prasa.  

 


