Latvijas IV Olimpiāde, 2016

Burāšana

LATVIJAS ZĒĢELĒTĀJU SAVIENĪBA
(LZS)  
  
Regates jahtu/vējdēļu klases
Vīrieši(4)

Sievietes (4)
Bic Techno
Laser Standart
Formula
Raceboard

Mix(1)
Bic Techno
Laser Radial
Formula
Raceboard

Platu25

Regates laiks un vieta
2016.gada Latvijas IV Olimpiādes sacensības burāšanā notiks 1., 2. un 3.jūlijā:
Ø Bic Techno, Formula, Racebord, Laser Standart, Laser Radial klasēm Burtnieku novadā,
Burtnieku ezerā;
Ø Platu 25 klasei Rīgā, Daugavā vai Rīgas jūras līcī.
Regates komiteja
Regati vada LZS apstiprināta Regates komiteja.
Regates dalībnieki
Olimpiādes regatē piedalās republikas nozīmes pilsētu un novadu (turpmāk – pašvaldību)
komandas.
Olimpiādē piedalās Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie Latvijas Republikas iedzīvotāji.
Olimpiādē piedalās tikai akreditētie dalībnieki, kurus apstiprina Akreditācijas komisija,
saskaņojot ar attiecīgā sporta veida federāciju.
Dalībnieks var pārstāvēt tikai vienu pašvaldību.
Olimpiādes dalībnieka statuss tiek piešķirts akreditētiem treneriem, apkalpojošam
personālam, mediķiem, komandas vadībai un delegācijas – komandas vadītājam.
Komandas vadītāju apstiprina un pilnvaro attiecīgā pašvaldība.
Par dalībnieka veselības stāvokli un fizisko sagatavotību atbild komandas vadītājs.
Sacensību organizatori nenes atbildību par iespējamo sacensību dalībnieku traumām un
nelaimes gadījumiem.
Regatē drīkst piedalīties attiecīgās starptautiskās klases noteikumiem atbilstošas jahtas.
Regatē var piedalīties dalībnieki, kuri dzimuši 2000.gadā un vecāki.
Bic Techno, Laser Standart un Laser Radial klasēs var piedalīties dalībnieki, kuri dzimuši
2001.gadā un vecāki.
Visiem regates dalībniekiem jāievēro SBN Nolikums Nr.19 „Tiesības uz dalību kodekss” (ISAF
regulation 19 – „Eligibility Code”).
Pieteikumi
Olimpiādes pieteikumi dalībai Olimpiādes regatei jāiesūta Akreditācijas komisijai līdz
2016.gada 31.maijam plkst.24:00 atbilstoši pieteikuma elektroniskai formai Olimpiādes mājas
lapā www.latvijasolimpiade.lv , sadaļā Latvijas IV Olimpiāde 2016 / pieteikumi.
Ja dalībnieks tiek pieteikts pēc 2016.gada 31.maija līdz 2016.gada 14.jūnijam plkst.24:00, tad
par katru pieteikto dalībnieku Olimpiādes Sekretariātā tiek iemaksāti EUR100 (viens simts
eiro),
pārskaitot
tos
uz
LOK
norēķinu
kontu
AS
Swedbank
konta
Nr.:LV38HABA000140J063161, ar norādi “dalības maksa par “dalībnieka Vārds, Uzvārds,
dzimšanas datums”, saskaņā ar Latvijas IV Olimpiādes Nolikumu”.
Dalībniekus saskaņā ar Nolikumu Olimpiādes sacensībām piesaka pašvaldības komandas
vadītājs.
Pieteikuma elektroniskās formas un parole pašvaldības komandas vadītājam tiks nosūtīta
2016.gada martā.
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Akreditācija
Olimpiādes dalībniekus akreditē attiecīgās pašvaldības komandas vadītājs.
Veicot akreditāciju, komandas vadītājs Akreditācijas komisijai uz Olimpiādes laiku iesniedz ar
delegācijas vadītāja parakstu apliecinātas pasu vai dzimšanas apliecības kopijas tiem
Olimpiādes dalībniekiem, kuri piedalīsies Olimpiādē.
Personas datu aizsardzības nolūkos, personu apliecinošo dokumentu kopijas pēc komandas
vadītāja pieprasījuma tiks atgrieztas Olimpiādes pēdējā dienā 2016.gada 3.jūlijā. Gadījumā, ja
personu apliecinošo dokumentu kopijas netiks izņemtas, tās tiks iznīcinātas.
Akreditācijas komisijas darba laiks:
Rīgā, Latvijas Olimpiskajā komitejā, Elizabetes ielā 49, no 2016.gada 15.29.jūnijam plkst.10:00 – 16:00, iepriekš piesakoties pa tel:67969782;
Valmierā, Vidzemes Olimpiskajā centrā, Rīgas ielā 91, 2016.gada
30.jūnijā no plkst.12:00 – 20:00.
Regates norise
Reģistrācija
Regates dalībnieku reģistrācija, uzrādot akreditācijas kartes, notiks:
- Burtnieku novadā, Burtnieku ezerā 2016.gada 1.jūlijā no 9:00 – 11:00. Visām klasēm,
izņemot Platu25
- Rīgā, Audupes ielā 15/17, jahtklubā “Auda”, 2016.gada 1.jūlijā no 9:00 – 11:00.
Platu25 klasei.
Noteikumi
Regate notiek atbilstoši:
- 2013.-2016.gada Starptautiskajiem Burāšanas Sacensību noteikumiem;
- Vindsērfinga Sacensību noteikumiem;
- Attiecīgās dalībklases Noteikumiem un attiecīgās dalībklases Čempionāta
noteikumiem;
- Sacensību nolikumam un Burāšanas Instrukcijām.
Sacensību formāts
Regate būs notikusi, ja būs pabeigti vismaz 3(trīs) braucieni.
Ja kādā no klasēm ir piteikušies mazāk par 5 dalībniekiem, tad sacensības šajā klasē netiek
aizvadītas.
Sacensību programma
§ Piektdiena 1.jūlijs
9:00 – 11:00 Regates dalībnieku reģistrācija, uzrādot akreditācijas kartes, notiks abās
sacensību vietās (skat.”Reģistrācija”).
Burtnieku novadā:
11:00 Sacensību atklāšanas ceremonija
12:00 Sacensības
Rīgā:
11:00 Sacensību atklāšanas ceremonija
12:00 Sacensības
§ Sestdiena 2.jūlijs
Burtnieku novadā:
12:00 Sacensības
Rīgā:
10:30 – 10:45 Informācija
12:00 Sacensības
§ Svētdien 3.jūlijs
Burtnieku novadā:
12:00 Sacensības
15:00 Pēdējais iespējamais brauciens
16:00 Apbalvošana, sacensību noslēgums
Rīgā:
10:30 – 10:45 Informācija
12:00 Sacensības
17:00 Apbalvošana, sacensību noslēgums
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Regates instrukcija
Ar regates instrukciju, kā arī jebkuriem citiem regates komitejas paziņojumiem regates
dalībnieki varēs iepazīties regates norises vietā sākot ar 2016.gada 1.jūliju no plkst.10:00.
Distance būs attēlota Sacensību instrukcijā.
Soda sitēma
SBN punkts 44.1. tiek mainīts, divus sodu pagriezienus aizstāj ar vienu soda pagriezienu.
Laiva, kura ir veikusi soduvai izstājusies no sacīkstes saskaņā ar 44.1. notiekumu, aizpilda
apliecinājuma veidlapu Sacensību birojā noteiktajā protesta termiņā.
Inventārs, mērīšana un inventāra apskate
Sacensību dalībniekiem ir jāierodas ar savu personīgo inventāru.
Katrs dalībnieks ir pats atbildīgs par sava inventāra atbilstību klases noteikumiem. Katrai laivai
ir jāuzrāda derīga mērgrāmata.
Inventāra apskate var tikt veikta jebkurā laikā sacensību gaitā.
Regates dalībniekiem jāievēro Starptautiskās burāšanas federācijas (SBF) Nolikums Nr.20.
“Reklāmas kods”. Regatei noteikta “C” klases reklāmas kategorija.
Regates dalībnieku atbildība
Katrs regates dalībnieks reģistrējoties šai Regatei aizpilda un paraksta deklarāciju par to, ka
Regates laikā viņš ievēros Regates komitejas norādījumus, Burāšanas sacensību noteikumus,
attiecīgās jahtu/vējdēļu klases drošības noteikumus un ir pilnībā atbildīgs par savu dzīvību,
veselības un jahtas/vējdēļa drošību Regates laikā. Regates komiteja nav atbildīga par
varbūtējām avārijām, nelaimes gadījumiem un to sekām.
Drošība
Komandai uz atbalsta laivas un, ja laika apstākļi pieprasa, tad visiem regates dalībniekiem ir
jāvelk individuālie peldlīdzekļi, kuri atbilst ISO 12402-5 (līmenis 50) standartam.
Dalībniekiem līdz 18.gadu vecumam individuālie palīglīdzekļi ir obligāti.
Vērtēšana
Vērtēšana notiek pēc Starptautiskajiem Burāšanas Sacensību Noteikumiem 2013.-2016.
Pielietojot “Low point system”.
Apbalvošana
Pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem, ceturtā līdz sestā vieta ar
diplomiem.
Dopinga kontrole
Dopinga kontroli veic Sporta medicīnas valsts aģentūras pilnvarotie dopinga kontrolieri.
Dopinga kontrolei var tikt pakļauts jebkurš sacensību dalībnieks pēc dopinga kontroliera
izvēles.
Dopinga kontroles procedūra notiek atbilstoši Pasaules Antidopinga kodeksā noteiktajām
prasībām.
Antidopinga noteikumu pārkāpuma gadījumā attiecīgā sporta veida federācija izskata
pārkāpuma apstākļus un pieņem lēmumu par sankcijām.
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