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2022.gada 06.jūnijā Nr.15
Rīgā
Valstspilsētu un novadu pašvaldībām
Sporta klubiem
Sporta organizatoriem
Par LSVS pašvaldību 59. sporta spēļu
finālsacensībām smaiļošana un kanoe airēšanā,
un airēšanas slalomā
Saskaņā ar Latvijas Sporta veterānu - senioru savienības (LSVS) pašvaldību 59.
sporta spēļu nolikumu (iepazīties LSVS mājas lapā internetā
www.lsvs.lv)
finālsacensības smaiļošana un kanoe airēšana notiks 2022. gada 18. jūnijā Jelgavā un
airēšanas slalomā notiks 2022. gada 24.jūlijā Bauskā.

Smaiļošana un kanoe airēšana
Sacensības notiks 2022.gada 18. jūnijā Jelgavā, sporta kluba “KC” airēšanas
bāzē Pasta salā 3.
Sacensības organizē un vada Jelgavas sporta klubs “KC” sadarbībā ar Jelgavas
sporta servisa centru , Latvijas Sporta veterānu-senioru savienību un Latvijas kanoe
federāciju.
Pirmo trīs vietu ieguvēju katrā vecuma grupā un laivu klasē tiek apbalvoti ar
Latvijas Sporta veterānu – senioru savienības medaļām un sertifikātiem.
Pieteikumi ar vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu un pārstāvēto kolektīvu, norādot
distanci un laivu klasi, iesūtāmi uz e-pastu: maija@kanoe.lv līdz 14.jūnijam.
Kontaktinformācija: Ilze Bome +371-29404163
Sacensību sākums plkst.12.00

Airēšanas slaloms
Sacensības notiks 2022.gada 24. jūlijā Mēmeles upes Lejas dzirnavu plostu ceļa
airēšanas slaloma trase, Plūdoņa iela 2, Bauska, Bauskas novads.
Sacensības organizē un vada Vidzemes sporta asociācija sadarbībā ar Latvijas
Sporta veterānu-senioru savienību un Latvijas kanoe federāciju.
Dāmas: 35+; Kungi: 35+, 45+,55+
Laivu klases: Dāmas: K-1; Kungi: K-1; C-1 (tikai 35+).

Sacensību norises vieta: Mēmeles upes Lejas dzirnavu plostu ceļa airēšanas slaloma
trase, Plūdoņa iela 2, Bauska, Bauskas novads.
Katram dalībniekam paredzēti divi braucieni, dalībnieks pēc izvēles var veikt arī tikai
vienu braucienu. Sacensību rezultāts ir dalībnieka labākā vai vienīgā brauciena rezultāts.
Ja dalībniekiem ir vienādi labāko braucienu rezultāti, augstāka vieta ir dalībniekam,
kuram ir labāks otrs brauciens.
Pieteikumi iesūtami vidzemessports@gmail.com piecas dienas pirms sacensībām.
Kontaktinformācija: Kaspars Pakers tālr.26594761.
Sacensību sākums plkst.11.00
Pirmo trīs vietu ieguvēju katrā vecuma grupā un laivu klasē tiek apbalvoti ar
Latvijas Sporta veterānu – senioru savienības medaļām un sertifikātiem.
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