VIDZEMES BALVA 2016
SACENSĪBU NOLIKUMS
REGATES MĒRĶIS UN UZDEVUMS
Popularizēt ezeru burāšanas sportu, vienot burātājus kopīgā pasākumā, noskaidrot Latvijas
meistarīgākos burātājus sportiskās distancēs.
LAIKS UN VIETA

Sacensības notiks 2016. gada 6. un 7. augustā Kāla ezerā – atpūtas vietā „Kālezers”
Vestienas pagastā, Madonas rajonā (ceļa posmā Vestiena – Ērgļi).
DISTANCE
KURSS. Paredzēti 5 līdz 6 braucieni un maratons. Maratons tiks vērtēts kopējā ieskaitē.
DALĪBNIEKU GRUPAS
A DĀMAS
B Atklātā šverta vējdēļu klase ( OPEN) (līdz 55 gadu vecumam). Vējdēli var
izmantot vienu, buras bez laukuma un skaita ierobežojumiem.
C Atklātā šverta vējdēļu klase ( OPEN) (virs 55 gadiem). Vējdēli var
izmantot vienu, buras bez laukuma un skaita ierobežojumiem.
D Jaunieši (līdz 17 gadiem) Techno293 klasē
1. 3,5 –zēni un meitenes ar maksimālo buru laukumu 3,5 kvm (ieteicamais
vecums līdz 13 gadu vecumam)
2. U15 – zēni un meitenes vecumā līdz 15 g. (dzimuši 2001.g. vai pēc tam)
3. U17 - zēni un meitenes vecumā līdz 17 g. (dzimuši 1999.g. vai pēc tam)

VĒRTĒŠANA

Pēc LOW POINT sistēmas.

Par I vietu tiek doti 1 punkti, par II, III, IV un tālākajām vietām attiecīgi tiek doti 2, 3, 4 utt.
punkti. DNS (nestartējis) - pieteikto dalībnieku skaits + 1punkts.
Labvēlīgos vēja apstākļos paredzēti 6 līdz 7 braucieni, no kuriem viens maratons. Maratons
tiks vērtēts kopējā ieskaitē. Ja notikuši 5 braucieni, tad sliktākais netiek vērtēts .
Sacensības tiks uzskatītas par notikušām ja tiks veikts viens brauciens.
APBALVOŠANA
Apbalvoti tiks trīs labākie rezultāti atbilstošās grupās. Nepilnām grupām apbalvo tikai pirmo
vietu.
Par grupu tiek pieņemts, ja tajā pieteikušies un startējuši ne mazāk kā 5 dalībnieki.
Atsevišķi tiks vērtēti un apbalvoti ar Madonas novada domes balvām madonieši.
NUMURI UZ BURĀM
Dalībniekam, kurš pieteicies dalībai sacensībās ir jābūt buras numuram atbilstoši IFCA WRC
Rules. Numuram jābūt labi saredzamam un nolasāmam no abām pusēm. (Jaunajiem
dalībniekiem tiks pieļautas atlaides).
DROŠĪBA
Katrs sacensību dalībnieks ir atbildīgs par savu drošību (par ko tas ir parakstījies reģistrācijas
dokumentā). Obligāti lietot glābšanas vestes.
PROGRAMMA
Sestdien, 6.augustā

11:00 – 11:45 Reģistrācija
11:50 dalībnieku sanāksme
12:30 Pirmais iespējamais starts
Konkurss bērniem norises vieta un laiks tiks paziņots
20:30 Vakariņas

Svētdien, 7.augustā

10:30 Dalībnieku sanāksme
11:00 Iespējamais starts
15:00 Starts pēdējam iespējamam braucienam

Pie ezera darbosies laivu un ūdens velosipēdu noma, kā arī būs iespējams spēlēt
pludmales volejbolu. Būs tradicionālā Kāla zupa,vakara pasākums.
DZĪVOŠANA
Dzīvošana līdzi paņemtajās teltīs, mašīnās, vai viesu mājā (lūgums iepriekš
rezervēt)”Kālezers”
tālr.: 29105800 Ivars

SPONSORI un ATBALSTĪTĀJI
SIA “Kvarcs”, SIA „Baltic block”,
Juris Bolužs, Zigmunds Urtāns, Uldis Juška, Agris Ankravs
Madonas novada dome
SACENSĪBU TIESNESIS
Ivars Gruduls
KONTAKTI
Ivars Ankravs –tālr. 29105800

SACENSĪBU DALĪBAS MAKSA 20,00 EUR
Jauniešiem līdz 17 gadiem 7,00 EUR
Dalības maksā iekļauta mašīnas stāvvieta, telts
vieta, ūdensvelosipēdu , laivu un pludmales
infrastruktūras izmantošana.
Vakara pasākums 5,00 EUR/pers
(jauniešiem 3,00EUR).

