
  

 
 

Sacensību nolikums (NOR) 
 

Kambīzes regate 2020  
Slaloms 

  
Mērķis 
Veicināt aktīvās atpūtas uz ūdens un vindsērfinga attīstību un vindsērfinga popularizēšanu 

Salaspilī un sniegt iespēju Salaspils bērniem kopā ar citiem Latvijas burātājiem piedalīties 

vindsērfinga sacensībās. 

  
Organizators 
Sacensības organizē Biedrība „Ūdenssporta klubs Kambīze” sadarbībā ar Salaspils Sporta 

namu. 

 

Sacensības atbalsta 
Salaspils novada Dome, Salaspils Sporta nams, Ķekavas novada pašvaldības sporta 

aģentūra,  Ķekavas Putnu fabrika,  Cool Shue,  Freko, Škutānes juridiskais birojs, 

Daugmales Bišu Jānis, IDK Sistēmas, Loftsails, Unifiber. 

 

Vieta 
Sacensības notiks Rīgas HES akvatorijā Kambīze kluba teritorijā Salaspils pludmalē 

(precīzāku info meklēt www.kambize.lv/kontakti).  

 

 

Laiks 
Sacensības norisināsies 2020. gada 27. vai 28. jūnijā. Precīzs sacensību datums tiks izziņots 

www.kambize.lv, www.facebook.com/udenssportaklubskambize ne vēlāk kā 48 stundas 

pirms sacensību dienas. 

 

 Noteikumi 

 Sacensības tiek organizētas, balstoties uz sacensību nolikumu (NOR). 

 Vindsērfinga sacensības notiek pēc vienkāršotiem noteikumiem (starta procedūra, 

labās halzes priekšrocība, izvairīšanās no sadursmes), kuri balstās uz 

starptautiskiem vindsērfinga sacensību noteikumiem (WCR) 

 Klaji nesportiskas rīcības gadījumā dalībniekam tiek piešķirta diskvalifikācija. 

 Strīdu izšķiršanā noteicošā loma ir burāšanas instrukcijai, kura tiek paziņota pirms 

sacensībām, un tiesneša lēmumam. 

http://www.kambize.lv/kontakti
http://www.kambize.lv/
http://www.facebook.com/udenssportaklubskambize


 
Grupas 
Slaloms – startē kopā visi sacensībām reģistrējušies dalībnieki bez vecuma ierobežojuma 

- puiši un meitenes, vīri un sievas. Atkarībā no dalībnieku skaita, var notikt kvalifikācijas 

braucieni ar turpmāku sadalījumu pa flotēm. 

 

Sacensību dalībnieki, kuri dzimuši 2004.gadā un jaunāki, papildus kopējais ieskaitei 

Slaloma grupā tiek vērtēti atsevišķi arī  savā vecuma grupas divīzijā. 

 

Vecuma divīzijas 

 U17 grupa – puiši, meitenes (atsevišķi), dzimuši 2004. vai 2005.gadā  

 U15 grupa – puiši, meitenes (atsevišķi), dzimuši 2006. vai 2007. gadā  

 U13 grupa – puiši, meitenes (atsevišķi), dzimuši 2008. vai 2009. gadā  

 U11 grupa – puiši, meitenes (atsevišķi), dzimuši 2010. gadā un jaunāki 

 
Inventārs 
Kambīzes regate dalībnieki var piedalīties ar jebkāda veida vindsērfinga inventāru 

(izņēmums: nevar izmantot foilus). 

 
Dalībnieka (vindsērfingā) identifikācija uz ūdens 
Kā buru apzīmējums rekomendējam lietot LVA izsniegtos numurus. Burtiem un numuriem 

jābūt labi salasāmiem un tiem uz buras jābūt krāsu kontrastā ar buras pamatkrāsu. 

  

Gadījumā, ja sacensību dalībniekam nav numura, dalībnieks pats ir atbildīgs par to, lai 

tiesnesis viņu varētu identificēt. 

 
Peldspēja 
Katram dalībniekam ir jāuzvelk glābšanas veste vai josta ar minimālo peldspēju 4 kg, kura 

spēj cilvēku noturēt virs ūdens kā minimums 5 minūtes (pieaugušie drīkst lietot alternatīvas 

glābšanas vestes). 

  
Atbildība 
Tiesnešu un atbalsta komandas uzraudzība un iespējamās palīdzības sniegšana cietušajiem 

neatbrīvo dalībniekus no viņu pašu atbildības par savu drošību.  

Sacensību organizators, vai kāda 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, ko viņš/viņa apliecina ar savu 

parakstu pieteikumu formā.  

Katram dalībniekam, jaunākam par 18 gadiem, ir jābūt pavadošam vecākam, aizbildnim 

vai trenerim. 

Vecāks, aizbildnis vai treneris, ar  savu parakstu uz dalībnieka pieteikuma formas, 

apstiprina savu atbildību par dalībnieku. 

 

 



 

Inventāra novietošana 
Lai varētu ievest un izvest inventāru, līdz 25.jūnija pl. 19:00, uz e-pastu info@kambize.lv 

nosūtīt informācija par dalībniekiem (vārds, uzvārds, grupa kurā piedalās) un automašīnas 

numurs ar kuru tiks atvest un vēlāk aizvests vindsērfinga inventārs. Pastāvīga automašīnu 

novietošana pludmales stāvvietā aizliegta. Papildus informācija par inventāra ievešanu 

“Latvenergo” teritorijā skatīt www.kambize.lv 26. jūnijā. 
  
Programma 
Sacensību diena:               

10.00 – 11.00                Dalībnieku reģistrācija 

11.15                            Sacensību atklāšana un dalībnieku sapulce 

12.00                             Pirmais iespējamais starts 

17.00                             Pēdējais iespējamais starts 

~ stundu pēc pēdējā starta  Apbalvošana  

 
Informācija sacensību laikā 
Visa nepieciešamā informācija sacensību laikā tiks izvietota uz sacensību ziņojumu dēļa, 

t. sk.: 

 Dalībnieku sanāksmes laiks, 

 Pirmā starta laiks, 

 Dalībnieku saraksts, 

 Rezultāti, 

 Apbalvošanas ceremonijas norises laiks un vieta. 

 

Ziņojumu dēlis tiks novietots pie sacensību sekretariāta vai sacensību zonā. 

 
Balvas 
Katras grupas labākie 3 sportisti tiks apbalvoti ar kausiem.  

Uzvarētājiem pārsteiguma balvas no sacensību atbalstītājiem. 

 

Dalības maksa un iesniegumi 
Iesnieguma aizpildīšana dalībai un dalības maksa skaidrā naudā tiks ieturēta pie 

reģistrācijas. 

Dalības maksa:  

Līdz 21 gadu vecumam - 10,00 EUR. 

Visiem pārējie – 15,00 EUR 

 
Papildus informācijai 
Raitis Škutāns, Māris Minkevics, Juris Dreimanis 

tel. 29490402, 29233885, 29210603 

raitis@kambize.lv 

maris@kambize.lv 

juris@kambize.lv 

 

mailto:info@kambize.lv
mailto:maris@kambize.lv

