
	  

	  

Roadeks	  Latvijas	  atklātais	  čempionāts	  viļņu	  braukšanā	  2011	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	  
Sacensību	  nolikums	  (NOR)	  
	  
LVA	  reitinga	  sacensības	  un	  Latvijas	  kausa	  posms	  vindsērfinga	  viļņu	  braukšanas	  disciplīnā	  
	  
1. Sacensības	  

1.1. Roadeks	  Latvijas	  atklātais	  čempionāts	  viļņu	  braukšanā	  norisināsies	  jebkurā	  no	  nedēļas	  dienām	  laika	  
posmā	  no	  2011.gada	  1.augusta	  līdz	  2011.gada	  30.septembrim.	  

1.2. Oficiālā	  sacensību	  mājas	  lapa,	  kurā	  tiks	  izziņots	  precīzs	  sacensību	  datums	  www.vindserfings.lv.	  Papildus	  
informācija	  tiks	  ievietota	  arī	  mājas	  lapās	  www.boards.lv	  un	  www.surfline.lv.	  

	  
2. Programma	  

Sacensību	  diena	  (viena):	   	  
09.00	  –	  10.30	  	   Dalībnieku	  reģistrācija	   	  
11.00.	   	   Sacensību	  atklāšana	  un	  dalībnieku	  sapulce	  
12.00	   	   Pirmais	  iespējamais	  brauciens	  
19.00	   	   Apbalvošana	  

	  
3. Organizators	  

3.1. Sacensības	  organizē	  Latvijas	  Zēģelētāju	  savienība	  (LZS),	  atbalsts	  Latvijas	  Vindsērfinga	  Asociācija	  (LVA),	  
tehniskais	  izpildījums	  Boards.lv	  Team.	  

3.2. Sacensības	  atbalsta:	  Roadeks,	  AB	  Tehnoloģiju	  korporācija,	  Nycomed,	  Sekura	  stils,	  Rip	  Curl,	  Nixon,	  Electric,	  
radio	  SWH,	  Hot	  Sails	  Maui,	  Red	  Bull	  un	  BOARDS.LV!	  

	  
4. Norises	  vieta	  

4.1. Sacensības	  norisināsies	  Pāvilostas	  (starp	  Z	  molu	  un	  lielo	  jūrakmeni)	  vai	  Liepājas	  (Palmbīčs)	  pludmalē.	  
	  
5. Noteikumi	  

5.1. Sacensības	  tiek	  organizētas	  balstoties	  uz:	  
5.1.1. 2009/2012	  ISAF	  Racing	  Rules	  of	  Sailing	  (RRS)	  
5.1.2. International	  Funboard	  Class	  Association	  (IFCA)	  klases	  noteikumiem	  
5.1.3. Latvijas	  Kausa	  nolikumu:	  http://www.lat168.lv/files/Latvijas_Kausa_nolikums_vilnos.pdf	  
5.1.4. Sacensību	  nolikumu	  (NOR)	  

5.2. Ja	  rodas	  konflikts	  starp	  Klases	  Noteikumiem	  (Class	  Rules)	  un	  Nolikumu	  (NOR),	  tad	  Nolikumam	  ir	  
priekšrocība.	  

5.3. Sacensību	  dalībniekiem	  piedalīšanās	  Apbalvošanas	  un	  Noslēguma	  ceremonijā	  ir	  obligāta.	  
	  
6. Grupas	  

6.1. Latvijas	  čempionāts	  ir	  atklāts	  un	  tajā	  var	  piedalīties	  jebkurš	  sportists.	  
6.2. Visi	  dalībnieki	  startē	  vienā	  –	  OPEN	  (atklātā)	  grupā.	  

	  
7. Atlases	  kārtība.	  

7.1. Sacensībās,	  atkarībā	  no	  dalībnieku	  skaita,	  var	  tiks	  izmantota	  single,	  double	  vai	  dingle	  atlases	  kārtība.	  
7.2. Par	  atlases	  kārtību	  tiks	  paziņots	  dalībnieku	  sapulcē	  pirms	  startiem.	  
7.3. Vienā	  braucienā	  piedalās	  ne	  vairāk	  kā	  4	  braucēji.	  
7.4. Nākošajai	  kārtai	  kvalificējas	  2	  labākie.	  Izņēmums	  ir	  dingle	  atlases	  kārtības	  pirmā	  kārta	  un	  fināli.	  
7.5. Pirmās	  kārtas	  braucienu	  sadalījums	  tiek	  ņemts	  no	  iepriekšējā	  kausa	  dalībnieku	  ieņemtajām	  vietām.	  

	  
	  



	  

	  

8. Apzīmējumi,	  atšķiršanās	  zīmes	  
8.1. Sacensību	  dalībniekiem	  pirms	  starta	  tiks	  izsniegtas	  četru	  veidu	  krāsu	  likras	  (burāšanas	  krekli),	  kas	  palīdzēs	  

sacensību	  tiesnešiem	  atšķirt	  dalībniekus	  darbībā	  uz	  ūdens.	  
8.2. Likras	  nekavējoties	  pēc	  kārtējā	  starta	  beigām	  ir	  jānodod	  sacensību	  organizatoriem	  sacensību	  oficiālajā	  

teltī.	  	  
	  
9. Peldspēja	  

9.1. Ja	  sacensību	  galvenais	  tiesnesis	  ir	  noteicis	  individuālo	  peldlīdzekļu	  lietošanu,	  tad	  katram	  dalībniekam	  ir	  
jāuzvelk	  glābšanas	  veste	  vai	  josta	  ar	  minimālo	  peldspēju	  4	  kg,	  kura	  spēj	  cilvēku	  noturēt	  virs	  ūdens	  kā	  
minimums	  5	  minūtes.	  

	  
10. Atbildība	  

10.1. Dalībnieks	  sacensību	  laikā	  visu	  atbildību	  un	  risku	  uzņemas	  uz	  sevi.	  Sacensību	  organizators,	  LVA,	  
LZS	  vai	  kāds	  no	  amatpersonām,	  pārstāvjiem	  vai	  sponsoriem	  nav	  atbildīgi	  nekādos	  apstākļos	  par	  
bojājumiem,	  zaudējumiem	  vai	  savainojumiem,	  kuri	  radušies	  uz	  ūdens	  vai	  arī	  krastā,	  personai	  vai	  arī	  
inventāram.	  Piedalīšanās	  šajā	  pasākumā,	  tā	  atbalstīšana	  un	  piedalīšanās	  katrā	  braucienā	  ir	  katra	  burātāja	  
paša	  lēmums	  un	  uz	  viņa/	  viņas	  paša	  risku	  un	  atbildību.	  

	  
11. Sacensību	  vieta	  

11.1. Sacensību	  norises	  vieta	  tiks	  norobežota	  ar	  karogiem	  pludmalē.	  
11.2. Treniņu	  un	  brīvās	  braukšanas	  zona	  atrodas	  sacensību	  zonas	  zemvēja	  pusē.	  
11.3. Ar	  diskvalifikāciju	  tiks	  sodīti	  dalībnieki,	  kuri	  ārpus	  sava	  brauciena	  burās	  sacensību	  zonā.	  

	  
12. Vērtēšana	  

12.1. Sacensību	  norisē	  tiek	  lietota	  „Alternative	  Points	  Scoring	  System”,	  kura	  aprakstīta	  RRS	  pielikumā	  A.	  
12.2. Sacensību	  laikā	  tiks	  vērtēti	  manevri	  saskaņā	  ar	  Latvijas	  kausa	  nolikuma	  pielikumu	  Nr.5.	  

	  
13. Informācija	  sacensību	  laikā	  

13.1. Visa	  nepieciešamā	  informācija	  sacensību	  laikā	  tiks	  izvietota	  uz	  sacensību	  ziņojumu	  dēļa,	  t.	  sk.:	  
13.1.1. Burāšanas	  norises	  vieta;	  
13.1.2. Dalībnieku	  sanāksmes	  laiks;	  
13.1.3. Pirmā	  starta	  laiks;	  
13.1.4. Starta	  pozīcijas;	  
13.1.5. Dalībnieku	  saraksts;	  
13.1.6. Rezultāti;	  
13.1.7. Precīzs	  apbalvošanas	  ceremonijas	  norises	  laiks	  un	  vieta.	  

13.2. Ziņojumu	  dēlis	  tiks	  novietots	  pie	  sacensību	  sekretariāta	  vai	  sacensību	  zonā.	  
13.3. Uz	  ziņojuma	  dēļa	  informācija	  par	  dalībnieku	  kvalificēšanos	  nākamajai	  kārtai	  tiks	  izvietota	  pēc	  

katra	  brauciena.	  
	  
14. Protesti	  

14.1. Protesti	  tiek	  izskatīti	  saskaņā	  ar	  Latvijas	  kausa	  nolikumu.	  
14.2. Protestu	  komisija	  tiek	  noteikta	  trīs	  cilvēku	  sastāvā.	  

	  
15. Balvas	  

15.1. Pirmās	  trīs	  vietas	  ieguvēji	  un	  labākā	  sieviete	  tiks	  apbalvoti	  ar	  Roadeks	  kausiem	  un	  balvām	  no	  
veikala	  Boards.lv.	  

15.2. Speciālbalva	  par	  spilgtāko	  triku	  no	  Boards.lv.	  
	  

16. Tiesneši	  
16.1. Tiesnešu	  kolēģija	  sastāv	  no	  trīs	  cilvēkiem	  un	  ir	  starptautiska.	  
16.2. Sacensību	  galvenais	  tiesnesis	  Elmārs	  Smiltenieks.	  

 



	  

	  

	  
17. Dalības	  maksa	  un	  iesniegumi	  

17.1. Iesnieguma	  aizpildīšana	  dalībai	  un	  dalības	  maksa	  skaidrā	  naudā	  tiks	  ieturēta	  pie	  reģistrācijas	  pirms	  
sacensību	  atklāšanas.	  

17.2. Dalības	  maksa	  20,-‐	  LVL	  
17.3. LVA	  biedriem	  dalības	  maksa	  10,-‐	  LVL.	  

	  
18. Papildus	  informācijai	  

	  
Tehniskais	  organizators	  
Krišjānis	  Tūtāns	  
m.	  29168496	  
krish@lat168.lv	  

Tehniskais	  organizators	  	  
Renārs	  Bīrmanis	  
m.	  26130044	  
renars@boards.lv	  

Prese	  
Ilze	  Pētersone	  
m.	  26363525	  
ilze@boards.lv	  	  

	  
	  

	  

	  

	  

	   	  


