BALTIJAS KAUSS VINDSĒRFINGĀ 2018
21. un 22. Jūlijs 2018 Burtnieki,Latvija

NOLIKUMS
Organized by:
Organizatori:
Sacensības organizē biedrība „Ezerkrasts AZ“ Reģ. Nr. 40008158305 sadarbībā ar

Latvijas Vindsērfinga Asociāciju http://www.vindserfings.lv/
Burtnieku novada pašvaldību http://www.burtniekunovads.lv/public/t

Klases:
FORMULA WINDSURFING, RACEBOARD, TECHNO 293, RS:X,
BALTIC CUP SERIES EVENT
SLALOM BALTIC CUP LATVIA EVENT
1. NOTEIKUMI
1.1. Vindsērfinga sacensības tiek organizētas pēc 2017 -2020.g. Starptautiskajiem
Burāšanas Sacensību Noteikumiem (Racing Rules of Sailing) – Vindsērfinga Sacensību
noteikumiem (Windsurfing Competitions Rules).
1.2. Klašu Noteikumi tiek piemēroti katrai sacensību klasei.
1.3. Dalībvalstu nacionālie noteikumi netiks piemēroti.
1.4. Ja ir pretrunas starp nolikuma anglisko un latvisko tekstu, tad angliskajam nolikuma
variantam ir prioritāte.
1.5. Ja ir pretrunas starp Burāšanas Instrukciju un nolikumu vai jebkuru citu sacensību gaitu
nosakošu dokumentu, tad Burāšanas Instrukcijai ir prioritāte.

2. REKLĀMA
2.1. Sacensību dalībniekiem var tikt pieprasīts lietot un eksponēt reklāmas materiālus un
produktus ko izvēlējies un piegādājis sacensību organizators. Var tikt piemērots „World
Sailing Regulation 20 ‘Advertising Code’“ regulējums.
2.2. Pasākuma reklāmas materiāli un produkti kurus noteicis sacensību organizators jālieto
obligāti esot distancē, kā arī sniedzot intervijas medijiem un apbalvošanas ceremonijas laikā
tā kā to pieprasa sacensību organizators.

3. KLASES UN DIVĪZIJAS
3. FORMULA KLASE-KOPVĒRTĒJUMS
3.1. Formula Divīzijas
3.1.1 Formula sievietes
3.1.2. Formula Grand Master - vīrietis, kurš ir sasniedzis 45 gadu vecumu. (dzimis
1972.g. vai agrāk) vai sieviete, kura ir sasniegusi 40 gadu vecumu (dzimusi 1977.g.
vai agrāk).

3.1.3. Formula Youth - jaunieši kas jaunāki par 20 gadu vecumu (dzimuši 1999
gadā vai vēlāk, bet ne vēlāk kā 2004 gadā).
3.1.4. Divīziju izveido ja tajā pieteikušies un startē vismaz 5 dalībnieki.

3.A FORMULA FOIL KLASE – KOPVĒRTĒJUMS (Dalībnieki startē vienā divīzijā
neatkarīgi no dzimuma un vecuma)
3.B RACEBOARD KLASE-KOPVĒRTĒJUMS
3.B.1. Raceboard divīzijas:
3.B.1.1 Raceboard sievietes
3.B.1.2 Raceboard Grand Master - vīrietis, kurš ir sasniedzis 45 gadu vecumu.
dzimis 1972.g. vai agrāk) vai sieviete, kura ir sasniegusi 40 gadu vecumu (dzimusi
1977.g. vai agrāk).
3.B.1.3 Vecuma divīziju izveido ja tajā pieteikušies un startē vismaz 5
dalībnieki.

3.C TECHNO293 KLASE:
3.C.1. Techno293 Divīzijas:
3.C.1.1 Techno293/minim-3.5m2 zēni un meitenes (dzimuši 2006 gadā vai vēlāk)
3.C.1.2. Techno293/minim U13 zēni un meitenes (dzimuši 2006 gadā vai vēlāk)
3.C.1.3. Techno293/junior U15 meitenes (dzimuši 2004 gadā vai vēlāk)
3.C.1.4. Techno293/junior U15 zēni (dzimuši 2004 gadā vai vēlāk)
3.C.1.5. Techno293/youth U17 meitenes (dzimuši 2002 gadā vai vēlāk)
3.C.1.6. Techno293/youth U17 zēni (dzimuši 2002 gadā vai vēlāk)
3.C.1.7 Techno293 O17 kopvērtējums ( dzimuši 2001 vai agrāk ) jaunieši un
jaunietes

3.D RS:X KLASE-KOPVĒRTĒJUMS
3.D.1 RS:X Divīzijas:
3.D.1.1. RS:X 8.5m2 jaunieši jābūt jaunākiem kā 19 gadus veciem. U19 (dzimuši
2000 gadā,
bet ne vēlāk 2005 gadā.)
3.D.1.2. Divīziju izveido ja tajā pieteikušies un startē vismaz 5 dalībnieki.

3.E SLALOM KLASE-KOPVĒRTĒJUMS
3.E.1 Slalom Divīzijas:
3.E.1.1. Slalom sievietes
3.E.1.2. Slalom Youth - jaunieši kas jaunāki par 19 gadu vecumu (dzimuši 2000
gadā vai vēlāk, bet ne vēlāk kā 2005 gadā).
3.E.1.3. Divīziju izveido ja tajā pieteikušies un startē vismaz 5 dalībnieki.

4. PIETEIKŠANĀS UN TIESĪBAS PIEDALĪTIES
4.1 Visiem dalībniekiem jāievēro SBF nolikums Nr.19 „Tiesības uz dalību kodekss” (World
Sailing Regulation 19 - Eligibility Code.)
4.2 Dalībniekiem kas nav Latvijas valsts piederīgie jābūt derīgai savas valsts licencei dalībai
sacensībās. Dalībniekiem, kuri ir Latvijas valsts piederīgi jābūt LVA izsniegtai derīgai licencei
dalībai sacensībās. Tiem dalībniekiem, kas ir Latvijas valsts piederīgie un kuriem nav LVA
licence ir iespēja iegādāties vienreizēju LVA licenci uz šo regati , kur licences maksa ir 10
EUR par vienu sacensības dienu (Saskaņā ar LVA licencēšanas nolikuma 5. Punktu) un
saņem tiesības reģistrēties regatei attiecīgi nomaksājot šā nolikuma 5.1 vai 5.2 punktā
minēto dalības maksu.

4.3 Reģistrējoties jāuzrāda sekojošais:
a) Aizpildīta reģistrācijas anketa
b) Apdrosināšanas polise par dalībnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu
c) Vecumu apliecinošs dokuments
Parental Permission Form – dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem.

5. DALĪBAS MAKSA
5.1 Dalības maksa ir 35,- EUR (ar LVA licenci un ārvalstniekiem).
5.2 Dalībniekiem līdz 18 gadu vecumam dalības maksa ir 25,- EUR (ar LVA licenci un
ārvalstniekiem)
5.3. Dalības maksu jāmaksā reģistrējoties sacensību vietā maksājot skaidrā naudā.

6. SACENSĪBU FORMĀTS
6.1 Sacensības atkarībā no klases notiek kursa vai slaloma formā. Sacensības ir atvērts
ikvienam dalībniekam kas atbilst dalības nosacījumiem.
6.2 Vīrieši un sievietes var sacensties kopā atkarībā no dalībnieku skaita katrā klasē, bet tiek
vērtēti atsevišķi ja to nosaka attiecīgās klases nolikums.
6.3 Braucienu skaitu klasei nosaka sacensību organizators un sacensību galvenais
tiesnesis.
6.4 Regate ir notikusi, ja ir veikti vismaz 3 (trīs) braucieni.
6.5 Vēja stiprums kas nepieciešams sacensību norisei ir no 5 līdz 25 mezgliem sacensībām
kursā un no 15 mezgliem vai vairāk slalomam.

7. SACENSĪBU GRAFIKS
Sestdiena 21 Jūlijs
9:00-10:30 Reģistrācija
11:00 Dalībnieku sapulce
12:00 - Pirmais iespējamais starts
Svētdiena 22 Jūlijs
10:00 Dalībnieku sapulce
11:00 Pirmais iespējamais starts
17:00 Pēdējais iespējamais brīdinājuma signāls
18:30 Apbalvošana

8. INVENTĀRS UN INVENTĀRA APSKATE
8.1 Inventāra reģistrācijas forma pieejama šeit: Equipment Inspection Form Šī forma
aizpildīta jāiesniedz reģistrējoties sacensībām pirms reģistrācijas beigām!
8.2 Inventāra pārbaudi tiesneši var veikt visā sacensību norises laikā iepriekš nebrīdinot.
8.3 Numuriem uz burām ir jābūt atbilstoši Vindsērfinga Sacensību noteikumiem, G
pielikumam.
8.4 Katrs dalībnieks pats ir atbildīgs par sava inventāra atbilstību kases noteikumiem.

9. SACENSĪBU INSTRUKCIJA
9.1 Sacensību Instrukcijas būs pieejama sacensību reģistrācijas vietā.

10. DISTANCE
10.1 Distance būs attēlota Sacensību instrukcijā

11. PROTESTU KOMITEJA

11.1 Protestu komiteja tiks nozīmēta atbilstoši Vindsērfinga Sacensību noteikumiem,
punktam 91 (a).

12. VĒRTĒŠANA
12.1 Vērtēšana notiek pēc 2017-2020.g. Starptautiskajiem Burāšanas Sacensību
Noteikumiem – Vindsērfinga Sacensību noteikumiem, A pielikumu, pielietojot ,,Low point
system,, izņemot rezultāta atmešanu (discard) kas notiek saskaņā ar IFWC Rule #13.

13. TRENERU UN PAVADOŠĀS LAIVAS
Treneru un/vai pavadošās laivas ir jāreģistrē pie sacensību organizatora sacensību dienā.
Visiem treneru un pavadošo laivu vadītājiem jābūt tiesībām vadīt attiecīgo ūdens transporta
līdzekli atbilstošī Latvijas likumu un noteikumu prasībām, kā arī jābūt spēkā esošai
apdrošināšanas polisei par vadītāja civiltiesisko apdrošināšanu. Minētie dokumenti jāuzrāda
reģistrējot laivu dalībai sacensībās sacensību organizatoram.

14. DROŠĪBA
14.1 Komandai uz atbalsta laivas un, ja laika apstākļi pieprasa, tad visiem dalībniekiem ir
jāvelk individuālie peldlīdzekļi, kuri atbilst ISO 12402-5 (līmenis 50) standartam.
14.2 Dalībniekiem līdz 18 gadu vecumam nolikuma punktā 14.1. minētie individuālie
peldlīdzekļi ir obligāti.

15. APBALVOŠANA
15.1 Uzvarētājiem katrā klasē un divīzijā tiek piešķirts Baltijas kauss 2018 Latvijas posma
uzvarētāja tituls. Klases uzvarētāji tiks apbalvoti ar kausu un piemiņas balvām. Godalgoto
vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar piemiņas medaļām un diplomiem.
15.2 Uzvarētāji vīrieši un sievietes attiecīgajā klasē tiks pasludināti par “Baltijas Kauss
2018 Latvijas posma (Formula Windsurfing/Raceboard/RSX/Formula foil ) čempionu”
15.3 Uzvarētāji Techno 293 U13, U15, U17 and O17 tiks pasludināti par “Baltijas Kauss
2018 Latvijas posma (Techno 293 3,5m2/U13/U15/U17/O17) čempionu”

16. OFICIĀLĀS CEREMONIJAS
Sacensību dalībnieki un komandu pārstāvji ir aicināti piedalīties un novērtēt arī sacensību kā
sociāla notikuma nozīmi apmeklējot sacensību atklāšanas ceremoniju un apbalvošanas
ceremoniju! Dalībnieki kas personiski neieradīsies uz apbalvošanas ceremoniju nesaņems
piemiņas balvas un/vai kausu.

17. ATBILDĪBA
17.1 Dalībnieks vai dalībnieka likumiskie pārstāvji (gadījumā, ja dalībai sacensībās tiek
pieteikta nepilngadīga persona) apzinās ar konkrētajām sacensībām un ūdenssporta
specifiku saistītos riskus. Par savu veselību, drošību, inventāru un nodarījumu trešajām
personām atbild pats dalībnieks vai dalībnieka likumiskie pārstāvji (gadījumā, ja dalībai
sacensībās tiek pieteikta nepilngadīga persona).
17.2 Sacensību organizators, tiesneši, vai citas ar sacensību norisi un organizāciju saistītas
personas/-a vai tiesību subjekti, tajā skaitā pārstāvji, sponsori u.c. nav atbildīgi par inventāra
vai mantas bojājumiem, kā arī zaudējumiem vai savainojumiem, kuri radušies uz ūdens vai
arī krastā, sacensibu gaitā vai ārpus sacensību procesa. Piedalīšanās šajā pasākumā, tā
atbalstīšana un piedalīšanās katrā braucienā ir katra burātāja paša lēmums un atbildība.

18. APDROŠINĀŠANA

Katra sacensību dalībnieka vai dalībnieka likumisko pārstāvju, kā arī laivu vadītāja (treneru
un pavadošo laivu vadītājiem) pienākums ir parūpēties par sacensību dalībnieka
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.

19. TIESĪBAS IZMANTOT PERSONAS SENSITĪVOS DATUS
Piesakoties dalībai pasākumā dalībnieks vai tā likumiskie pārstāvji piekrīt, ka pasākums ir
publisks un tajā var tikt veikti video un audio ieraksti, kā arī fotografēšana, un iegūtie
audiovizuālie materiāli un dati var tikt izmantoti pasākuma norises atspoguļošanai masu
saziņas līdzekļos, intrneta vidē, reklāmai un citiem pasākuma organizatora mērķiem bez
jebkādas kompensācijas vai pretenzijām no dalībnieka vai ta likumisko pārstāvju puses.

20. BALTIC CUP 2018 SACENSĪBU KOPVĒRTĒJUMS
20.1 Kopvērtējuma uzvarētājs katrā klasē tiks pasludināts par BALTIC CUP 2018
ČEMPIONU.
20.2 Lai pretendētu uz uzvaru kopvērtējumā BALTIC CUP SERIES 2018 ietvaros nav
nepieciešama dalība visos trijos sērijas posmos.
20.3 Ja dalībnieks piedalās visos posmos, tad visi posmi tiek vērtēti kopvērtējumā. Vājākā
posma rezultātis netiek atmests.
20.4 Katra atsevisķā posma punktu rezultāti tiek summēti un veidojot kopvērtējuma
rezultātu.
20.5 Dalībnieks, kas nepiedalās kadā no posmiem saņem vērtējumu pēc formulas (
dalībnieku skaits posmā + 1)
20.6 Kopvērtējums veicams saskaņā ar WCR A8.1.

21.PAPILDINFORMĀCIJA
21.1 Reģistrācija dalībai sacensībās notiek uz vietas sacensību dienā
21.2 Sīkākai informācijai kontaktēties ar:
Sacensību norises un dalības jautājumos: Arnis Krauklis Tel: +371 29481222 E-pasts:
arnis.krauklis@gmail.com
Sacensību organizācijas un tehniskajos jautājumos : Arnis Senkans Tel: +371
29127198 E-pasts: arnissenkans@gmail.com
ADDITIONAL INFORMATION SHEET
NAKTSMĪTNES
Iespējami vairāki varianti nakšņošanai:
A) Burtnieki:
https://www.booking.com/city/lv/burtnieki.lv.html?aid=357022;label=gog235jc-searchresults-l
v-XX-city_N3207581-unspec-lv-com-L%3Alv-V%3A0CDQQFjAB-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3
AXX-S%3Abo;sid=e0a6c1aee52ab14e60cc46a6852d5e35;dcid=4
B) Valmiera (25km no sacensību vietas)
https://www.booking.com/searchresults.lv.html?aid=357022&label=gog235jc-searchresults-l
v-XX-city_N3207581-unspec-lv-com-L%3Alv-V%3A0CDQQFjAB-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3
Ayes-S%3Abo&sid=0fd5e82d54066fc942200905309018d4&checkin_month=7&checkin_mo
nthday=20&checkin_year=2018&checkout_month=7&checkout_monthday=22&checkout_ye
ar=2018&class_interval=1&dest_id=-3214770&dest_type=city&from_sf=1&genius_rate=1&g
roup_adults=1&group_children=0&label_click=undef&no_rooms=1&raw_dest_type=city&roo
m1=A&sb_price_type=total&search_selected=1&src=index&ss=Valmiera%2C%20Vidzeme
%2C%20Latvija&ss_raw=valmiera&ssb=empty&=&=&rdf=at_bun-2
C) Iespējams nakšņot teltī vai kemperī kas jānodrošina pašam. Vieta tiks ierādīta. Ūdens vai
elektrības pieslēgumi diemžēl nav pieejami. WC atradīsies sacensību teritorijā.

KĀ ATRAST:
http://vidzemeslaivas.lv/kontakti/ or
https://goo.gl/maps/1Huo4XX9id52
VĒJŠ TIEŠSAISTĒ:
http://station.windguru.cz/?id=1060

