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PEDELES UPES LAIVU RALLIJS 2019
9. jūnijā plkst. 13.00 Pedeles upes ūdenskrātuvē
NOLIKUMS
1. Mērķis
• veicināt aktīvu dzīvesveidu, socializējoties un iesaistoties dažāda veida fiziskajās aktivitātēs;
• izmantot Pedeles upes ūdenskrātuvi, lai saturīgi pavadītu brīvo laiku, rīkojot un izbaudot
dažāda veida ūdenssporta aktivitātes;
• Pedeles upes laivu rallijs ir tradicionālais Valkas – Valgas pilsētas svētku pasākums,
kas iezīmē vasaras sākumu.
2. Dalībnieki
• aicināti piedalīties visi pilsētnieki un pilsētu viesi, kuri ir sasnieguši 14 gadu vecumu;
• vērtēs ne tikai labu fizisko sagatavotību, bet arī radošu pieeju tērpiem un peldlīdzekļiem.
3. Laiks un vieta
• 2019. g. 9. jūnijā plkst. 13.00 Valgas pilsētā;
• starts un finišs pie Ramsi tilta Raja ielā.
4. Organizatori
• Valga Sport;
• Valgas pagasta dome;
• Valkas novada dome.
5. Distance
• distances garums aptuveni 1000 m;
• distances garums paštaisītajiem peldlīdzekļiem aptuveni 500 m;
• sacensību laikā jāveic divi uzdevumi uz sauszemes, kas tiks izskaidroti sacensību dienā
pirms starta;
• paredzēts masu starts, sacensību laikā divas reizes būs jāšķērso robeža pāri Ramsi
tiltam;
• paštaisītajiem peldlīdzekļiem tilts nebūs jāšķērso.
6. Obligātie nosacījumi
• jābūt peldlīdzeklim, kas turas virs ūdens;
• obligāti jābūt glābšanas vestēm, kā arī ieteicami piemēroti apavi;
• visās sacensību klasēs (izņemot paštaisītos peldlīdzekļus) airi nedrīkst būt nostiprināti duļļos,
bet tiem jābūt rokās, jeb, distanci veic airējot;
• par noteikumu neievērošanu un sacensību nolikuma nezināšanu, tiesneši var piespriest soda
minūtes.
7. Pieteikšanās
• iepriekšēja pieteikšanās līdz 8. jūnijam pa e-pastu info@valgasport.ee;
• sacensību dienā uz vietas vismaz 1 stundu pirms starta;
• reģistrācija beidzas 20 minūtes pirms starta;
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• reģistrējoties īsi raksturot komandu un laivu (komandas nosaukums, dalībnieku vārdi,
sacensību klase, kontakti);
• dalība bez maksas.
8. Sacensību klases
• paštaisītie peldlīdzekļi, kas gatavoti no jebkāda izturīga materiāla un turas uz ūdens;
• laivas;
• kanoe.
9. Apbalvošana
• apbalvos katras klases trīs labākās komandas;
• apbalvos labāko paštaisīto peldlīdzekli (izvērtēs žūrija);
• apbalvos komandu labākajos kostīmos (izvērtēs žūrija).
10. Papildu informācija
• sacensību laikā būs pieejama pludmales glābēju brigāde;
• katrs sacensību dalībnieks pats uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli.

