
Kamanu suņu sporta kanikrosa treniņ-sacensību  
„Es un mans draugs – Suns 2016”  

nolikums 
 

Norises laiks: 26.novembris 2016.gads 
Norises vieta: Zilokalnu trase 
Organizators: Biedrība “Sniega suņi” 
Vispārējā informācija: www.sniegasuni.lv 
 
 

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. Pievērst Latvijas valdības, veselības un izglītības vadošo institūciju uzmanību jauniešu  
un bērnu sportam, kā arī ģimeņu sportam kopumā. 

2. LAIKS UN VIETA 
2.1. Kamanu suņu sporta kanikrosa sacensības notiek Ogrē, 2016. gada 26. novembrī. 

       Sacensības notiks Dabas parkā “Zilie kalni” Rietumu un Apiņu ielu krustojums. 
2.2. Reģistrācija plkst. 9:00 – 11:00; 
2.3. Dalībnieku sapulce un instruktāža plkst. 11:00 – 11:30; 
2.4. Pirmais starts plkst. 12:00;  
2.5. Apbalvošana plkst. 15:00, Iespējams ir arī ātrāk (ja nebūs daudz dalībnieku). . 

3. GRUPAS UN DISTANCE 
3.1. Klase, vecums, distance, sk. starta sarakstā. 

4. TRASE UN LAIKA KONTROLE 
4.1. Trases segums – meža takas, ceļi un stigas; 
4.2. Katram dalībniekam laiks tiks fiksēts ar hronometru. 

5. DALĪBNIEKI 
5.1. Sacensībām var pieteikties ikviena persona, bez vecuma ierobežojuma; 
5.2. Nepilngadīgos dalībniekus reģistrē vecāki vai aizbildņi. 

6. PIETEIKŠANĀS UN REĢISTRĀCIJA 
6.1. Online reģistrācija www.sniegasuni.lv mājas lapā līdz 24.novembrim, plkst. 24:00; 
6.2. Starta numurus izsniedz sacensību dienā; 
6.3. Nepareizu reģistrācijas datu maiņu iespējams veikt līdz 25.novembrim, plkst. 21:00, par 
       to paziņojot rakstiski uz info@sniegasuni.lv.  

7. DALĪBAS MAKSA 
7.1. Piesakoties līdz 2016. gada 24.novembrim plkst.24:00:  
7.1.1. Dalībniekiem no 14 – 60 gadu vecumam dalības maksa 3,00 EUR; 
7.1.2. Skolniekiem un jauniešiem līdz 13 gadu vecumam dalības maksa 2,00 EUR; 
7.1.3. Senioriem, kas dzimuši 1956 gadā vai agrāk, dalības maksa 1,00 EUR; 
7.1.4. Daudzbērnu ģimenēm, dalības maksa 1,00 EUR; 
7.2. Dalības maksa jāveic ar pārskaitījumu: Biedrība “Sniega suņi” Reģ. Nr 40008200138  
Konts: LV90HABA0551034488590 Mērķis: norādīt par dalību sacensībās vārds uzvārds; 
7.3. Dalības maksā ietilpst: numuri, balvu fonds, citi organizatoriski izdevumi;  
7.4. Ja dalībnieks no startēšanas sacensībās atsakās, dalības maksa netiek  
atmaksāta. 

8. SACENSĪBU GAITA  
8.1. Sacensību centra atrašanās vieta tiek publicēta www.sniegasuni.lv; 
8.2. Starta laiki būs pieejami 25.novembrī no plkst. 12:00 www.sniegasuni.lv  mājas lapā un 



sacensību dienā izdrukas veidā; 
8.3. Dalībnieku reģistrācija startam, veterinārā kontrole sunim;  
8.4. Reģistrējoties dalībnieks saņem dalībnieku numuru; 
8.5. Numuru dalībnieks piestiprina pie apģērba redzamā vietā uz krūtīm. Sacensību laikā, 
 kamēr dalībnieks ir distancē, dalībnieka numurs nedrīkst būt aizsegts un tam ir jābūt labi 
redzamam;  
8.6. Komandu dalībnieku līderiem sapulce ir obligāta. 
 vēlama);  
8.7. Dalībnieks kas nokavējis startu, startē pēc visiem dalībniekiem; 
8.8. Starta un Finiša zona: 
8.8.1. Starta un Finiša zona var atrasties dalībnieks ar suni un vienu palīgu (hendleru); 
8.8.2. Starta zona atrodas tikai dalībnieks kas gatavojas startam un divi nākamie dalībnieki pēc 
starta saraksta; 
8.8.3. Finiša zonā var atrasties finišējošais dalībnieks un palīgs (hendlers); 
8.9. Sacensību norises laikā trasē atrodas: 
8.9.1. Dalībnieks ar suni (bērniem no 5-13 gadiem var būt pavadonis viens pieaugušais); 
8.9.2. Pārējās klases dalībnieki ar suni;  
8.10. Atrodoties trasē, dalībniekam ir aizliegta jebkāda palīdzība no malas, ja vien viņš pats 
 to nelūdz; 
8.11. Dalībnieks finišē ar brīdi, kad šķērso finiša līniju;  
8.12. Dalībnieku atpūta un ēdināšana ir atļauta ārpus starta-finiša zonas; 
8.13. Līdzjutēju atrašanās starta-finišā zonā ir kategoriski aizliegta; 
8.14. Dalībniekiem aizliegts maršrutā atstāt aiz sevis sadzīves atkritumus.  

9. REZULTĀTU APKOPOŠANA UN PUBLICĒŠANA 
9.1. Sacensību rezultāti tiek apkopoti elektroniski, vietas piešķirot pēc distancē pavadītā 
 laika, laika skaitīšanu sākot no galvenā tiesneša dotā starta signāla brīža līdz finiša līnijas 
šķērsošanas brīdim;  
9.2. Pirmējie sacensību rezultāti būs pieejami sacensību dienā izdrukas formā; 
9.3. Sacensību organizatori patur tiesības publicēt sacensību rezultātus drukātā veidā; 
9.4. Piesakoties sacensībām, visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto 
fotogrāfiju izmantošanai Biedrības “Sniega suņi” un LKSSF mārketinga un reklāmas aktivitātēm. 

10. APBALVOŠANA 
10.1. Kamanu suņu sporta kanikrosa sacensībās „Es un mans draugs – Suns 2016” apbalvos 
 visus finišējušos dalibniekus ar medaļām.  
10.2. Apbalvošana notiks sacensību dienā plkst. 15:00. 

11. VESELĪBA UN DROŠĪBA 
11.1 Reģistrējoties sacensībām un dodoties distancē, katrs dalībnieks uzņemas pilnu 

atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai. Sacensību organizatori rekomendē 
konsultēties ar ģimenes ārstu ikvienu dalībnieku, kas nejūtas pārliecināts par savu veselības 
stāvokli, lai veiktu kanikrosa distanci. 
11.2. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai veselības 
traucējumiem sacensību laikā. 
11.3. Sacensību dalībniekus sacensību laikā trasē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem,  skrituļslidām 
vai ar jebkādu citu trasportlīdzekli; 
11.4. Dalībniekiem un līdzjutējiem, ierodoties uz pasākumu ar suņiem, obligāti jāņem līdzi  
vakcinācijas pasi ar derīgu vakcināciju. 

12. PRETENZIJAS, PROTESTI 
12.1. Saņemtās pretenzijas tiks izskatītas nekavējoties; 

13. IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ 
13.1. Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā, par to informējot 
mājas lapā. 
Sacensību organizātors un tiesnesis:  Iveta Preisa-Imaka 


