
28. Burtnieka regate VINDSERFINGĀ 
NOLIKUMS 

 
VIETA UN LAIKS  
Sacensības vindsērfingā notiks 2012. gada 15.un 16.jūnijā Burtnieku ezerā kempingā 
„EZERPRIEDES” 2km aiz Burtnieku baznīcas ( karti skatīt www.ezerpriedes.lv)  
NOTEIKUMI   
Sacensības notiek pēc: 

• ISAF Raicing Rules of Sailing – Windsurfing Competition Rules (WRC) 
ar iespēju papildināt vai mainīt ar Sacensību Instrukciju, kas tiks piestiprināta pie Sacensību 
Oficiālā Ziņojumu dēļa un paziņots burātāju sanāksmē, ne vēlāk kā 30 min. pirms nākamā 
brauciena starta. 
DALĪBNIEKU GRUPAS 
A - sievietes     B - vīrieši 
VECUMA GRUPAS 

• OPEN (atklātā šverta vējdēļu klase) 

A - sievietes 

B -  Master (M) vīrieši, vecumā līdz 45 gadiem  

C -  Grand Master (GM) vīrieši, vecumā no 45 līdz 55 gadiem 

D -  Veterāni (V) vīrieši, vecumā no 55 līdz 65 gadiem  

 E - SUPER Veterāni (SV), no 65 gadiem un vecāki 

VĒRTĒŠANA 
• Vērtēšana notiek pēc Low point sistēmas. 
• Sacensības ir notikušas, ja veikts kaut viens brauciens. 
• Visās grupās no pieciem līdz vienpadsmit braucieniem netiek ieskaitīts viens rezultāts.  

APBALVOŠANA 
OPEN (atklātā šverta vējdēļu klasē) – ar diplomiem tiek apbalvoti trīs labākie katrā 
vecuma grupā. Ceļojošās balvas izcīņa – absolūtajam sacensību uzvarētājam!  
DROŠĪBA 
Sacensību dalībniekam ir jāvelk glābšanas veste. Katrs sacensību dalībnieks ir atbildīgs par 
savu un sava inventāra drošību un arī atbildīgs par sekām, kas radušās, ja nav ievēroti 
sacensību noteikumi vai kad dalībnieks nav pietiekami izvērtējis laika apstākļu atbilstību 
savām burāšanas spējām 
PROGRAMMA 
Sestdien 15.jūnijā  11:00 – 12:00 Reģistrācija 
    12:00 dalībnieku sanāksme 
    13:00 Pirmais iespējamais starts 
     Vakarā – Burtnieku ezera delikateses, gards alutiņš, pirts un   
    dejas.  
Svētdien, 16.jūnijā  11.00 sacensību turpinājums 

ap plkst. 17.00 apbalvošana, sacensību noslēgums 
TIESNESIS  
Sacensību galvenais tiesnesis – Māris Sedlenieks 
Sekretāre – Iveta Daude 
DALĪBAS MAKSA  
10 Ls – dalībniekiem, ja nakšņo teltīs pļaviņā vai automašīnā 
7 Ls – kempinga mājiņās dzīvojošajiiem 
PAPILDUS 
 Nakšņošana līdzpaņemtajās teltīs, transportā vai savlaicīgi pieteiktās kempinga „Ezerpriedes” 
mājiņās. Kempinga mob. Tālr. 29461455 vai e-pasts info@ezerpriedes.lv 
KONTAKTI 
Kempings „Ezerpriedes” 
Zane Jēgere 29461455 
ATBALSTA Gunārs Zariņš un Burtnieku novada pašvaldība 


