NOLIKUMS
2014.gada sacensībām senioriem atklātajā vējdēļu klasē
Senioru”GRAND PRIX”.
Mērķis un uzdevums:
Saglabāt un popularizēt vējdēļu burāšanu bijušo sacensību dalībnieku vidū un
noskaidrot labākos vējdēļu sportistus – seniorus.
Vieta un laiks:
Daugavā Rīgas HES ūdenskrātuvē viesu nama “Saliņas ”teritorijā 2.5 km. aiz
Daugmales pagasta 05-06 jūlijā.
Vadība:
Senioru iniciatīvas atbalsta grupa un biedrība „49 cc „
Dalībnieki un inventārs:
Ikviens serfotājs no jebkuras valsts, kurš sasniedzis
- sievietēm 33 gadu vecumu
- vīriešiem 40 gadu vecumu
ar jebkura tipa vējdēli un buru ar neierobežotu laukumu un kurus var mainīt
atkarībā no laika apstākļiem sacensību laikā starp braucieniem.
Dalībnieki sacenšas sekojošās vecuma grupās pēc reālā vecuma:
1.grupa – sievietes vecumā virs 33 gadiem
2.grupa – vīrieši vecumā 40 – 49 gadiem
3.grupa – vīrieši vecumā 50 – 59 gadiem
4.grupa - vīrieši vecumā 60 - 69 gadiem
5.grupa - vīrieši vecumā virs 70 gadiem
Bez tam katrs dalībnieks parakstās,ka sacensību laikā ievēros organizētāju
norādījumus,burāšanas sacensību un individuālās drošības noteikumus.Katrs
dalībnieks ir pats atbildīgs par savu drošību un veselību. Glābšanas vestes vai
cits dalībnieka peldspēju nodrošinošs inventārs(trapeces josta jeb bikses)
startējot braucienos jālieto obligāti.
Programma:
05.jūlijā - līdz plkst.11.30 dalībnieku reģistrācija
11.45 atklāšanas parāde, dalībnieku sapulce
12.30 pirmais iespējamais starts
Vakarā pirts un citas miesas un dvēseles baudas.

06.jūlijā -

11.30 dalībnieku sapulce
12.00 pirmais iespējamais starts
16.00 pēdējais iespējamais starts
Apbalvošana un sacensību noslēgums 1h pēc pēdējā finišējušā dalībnieka.

Dienā iespējami 3-4 braucieni, atkarībā no vēja
Noteikumi:
2013/2016 ISAF Racing Rules of Sailing (RRS) - Windsurfing Competition Rules
(WCR)
Attiecīgās Klases Noteikumi (Class Rules)
Šis nolikums (Notice of Race (NOR)) un Sacensību instrukcijas (Sailing
Instructions (SIs))
Ja rodas konflikts starp Klases Noteikumiem (Class Rules) un Nolikumu (NOR),
tad Nolikumam ir priekšrocība.

Vērtēšana:
Pēc Low Point punktu skaitīšanas sistēmas.
Jā notiks vairāk kā 4 braucieni ,tad ieskaitē sliktākais rezultāts tiek izslēgts
Apbalvošana:
Senioru “Grand Prix” ieskaitē apbalvo pirmo 3 vietu ieguvējus ar diplomiem un
balvām
Dažādi:
-

individuālie glābšanas līdzekļi – obligāti
nakšņošana līdzpaņemtās teltīs
dzīvosim “zaļi”, tādēļ līdz ņemam: skaistus kausus alus
baudīšanai

Dalības maksa – 20.0 EUR.
5.grupai (vīrieši vecumā virs 70 gadiem) – dalība bez maksas
Iniciatīvas grupas vārdā
Rets Skrickis
e-pasts: rs91@inbox.lv
Informācija pa tālruni – +37129536015

