NOLIKUMS
2020.gada LATVIJAS ČEMPIONĀTS
BURĀŠANĀ
28. augusts - 30.augusts, Liepāja, Latvija

www.buruskola.lv
Organizē:

Latvijas Olimpiskā burāšanas skola
sadarbībā ar
Latvijas Zēģelētāju savienību, Latvijas Vindsērfinga asociāciju,
Latvijas Laser klašu asociāciju un Latvijas Optimist klases
asociāciju
Latvijas Zēģelētāju savienības sankcionēts čempionāts ietver:

2020.gada LATVIJAS ČEMPIONĀTS TECHNO 293 klasē
2020.gada LATVIJAS ČEMPIONĀTS OPTIMIST klasē
2020.gada LATVIJAS ČEMPIONĀTS LASER klasē
2020.gada LATVIJAS ČEMPIONĀTS TOPCAT K1 klasē
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NOTEIKUMI
Sacensības tiek organizētas pēc 2017 -2020.g. Starptautiskajiem Burāšanas
Sacensību Noteikumiem (Racing Rules of Sailing (RRS)).
Vindsērfinga Sacensību noteikumiem (Windsurfing Competition Rules
(WCR)).
Techno 293 klases klases un čempionāta noteikumiem ( Techno 293 Class
Rules & Championship Rules)
Optimist klases noteikumiem (Optimist Class Rules)
Laser klases noteikumiem (Laser Class Rules)
Visiem dokumentiem, kas būs spēkā šajā čempionātā, noteicošais būs
dokumentu teksts angļu valodā.
Atšķirību gadījumā starp šī čempionāta NoR un SI par spēkā esošu tiks
uzskatīta SI
REKLĀMA
Sacensību organizātors var pieprasīt to izvēlētas reklāmas izvietošanu uz
dalībnieku laivām.

KLASES UN DIVĪZIJAS
3.
3.1. Čempionāts notiks sekojošās klasēs un divīzijās:
3.1.1 Techno 293 klase (T293) - zēni un meitenes;
3.1.2 Optimist Klase– zēni un meitenes;
3.1.3 Laser Klase – zēni un meitenes, sievietes un vīrieši;
3.2. Vecuma Divīzijas:
3.2.1. T293 3,5 zēni un meitenes vecumā līdz 13 g.v. ar buras maksimālo laikumu
3,5 kvm. (dzimuši 2008.g., bet ne vēlāk kā 2013.g.).
3.2.2. T293 U13 zēni un meitenes vecumā līdz 13 g.v. (dzimuši 2008.g., bet ne
vēlāk kā 2010.g.).
3.2.3. T293 U15 zēni un meitenes vecumā līdz 15 g.v. (dzimuši 2006.g., bet ne
vēlāk kā 2010.g.).
3.2.4. T293 U17 zēni un meitenes vecumā līdz 17 g.v. (dzimuši 2004.g., bet ne
vēlāk kā 2008.g.).
3.2.5. Optimist B zēni un meitenes vecumā līdz 12 g.v. (dzimuši 2009.g. un
jaunāki).
3.2.6. An Optimist A zēni un meitenes vecumā līdz 16 g.v. (dzimuši 2005.g. un
jaunāki).
3.2.7. Laser 4,7 zēni un meitenes vecumā līdz 18 g.v. (dzimuši 2003.g. un
jaunāki).
3.2.8. Laser Radial jaunieši un jaunietes vecumā līdz 19 g.v. (dzimuši 2002.g. un
jaunāki).
3.2.9. Laser Radial sievietes
3.2.10. Laser Standard jaunieši vecumā līdz 21 g.v. (dzimuši 2000.g. un jaunāki).
3.2.11. Laser Standard vīrieši
3.3
Lai izveidotu divīziju kā minimums ir jābūt 5 reģistrētiem dalībniekiem
divīzijā.
4. TIESĪBAS PIEDALĪTIES UN PIETEIKŠANĀS
4.1. Visiem dalībniekiem jāievēro SBF nolikums Nr.19 „Tiesības uz dalību kodekss”
(ISAF regulation 19 –„Eligibility Code”).

4.2. Dalībniekiem ir jābūt nacionālās klases asociācijas biedriem, kas ir attiecīgās
starptautiskās klases asociācijas apmaksātais dalībnieks. Dalības formalitātes
var tikt nokārtotas pie reģistrācijas.
4.3. Noteikumiem atbilsošie sacensību dalībnieki var reģistrēties tiešsaistē veicot bankas maksājumu. Tiešsaistes reģistrācija tiks slēgta 2020.gada
23.augustā.
4.4. Dalībnieka reģistrācija nav derīga līdz nav samaksāta dalības nauda.
4.5. reģistrējoties jāuzrāda:
• Vecuma pierādījums (pase vai ID).
• Vecāku atļaujas veidlapa - dalībniekiem, kas ir jaunāki par 18.gadiem.
4.6. Treneri un atbalsta personāls (vecāki) var reģistrēties tiešsaistē - veicot
bankas maksājumu.
Reģistrējoties ir jāiesniedz:
• Laivu vadīšanas apliecība (ja ir)
• Pierādījumu par derīgu trešās personas apdrošināšanu
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DALĪBAS MAKSA
Dalības maksa ir 40 eiro.
Dalības maksa pēc 23.augusta paaugstinās par 20 eiro.
Dalības maksa treneriem un atbalsta personālam (vecākiem) ir 15 eiro.
Dalības maksa sacensību vietā veicama skaidrā naudā (Eiro).
Dalības maksa veicot ar bankas pārskaitījumu maksājama uz:
Saņēmējs Latvijas Olimpiska bursasanas skola, Nodibinajums
Banka: Swedbank
IBAN: LV92HABA0551021016030
SWIFTBIC: HABALV22
Veicot maksājumu bankā norādiet mērķi "LC2020", vārdu, uzvārdu un klasi,
kā arī nosūtiet maksājuma apstiprinājumu uz: info@buruskola.lv

6. SACENSĪBU FORMĀTS
6.1. Čempionāts ir “atklāts” un notiek uz sacensību pamata.
6.2. Atkaribā no dalībnieku skaita Vīrieši un sievietes, zēni un meitenes var
startēt kopā.
6.3. Visām klasēm maksimālais braucienu skaits dienā ir 4 (četri), un maksimums
12 (divpadsmit) braucieni čempionātā.
6.4. Čempionāts ir noticis, ja ir veikti vismaz 3 (trīs) braucieni.
7. PROGRAMMA
7.1.
Ceturtdiena 27. Augusts

15:00 – 17:00

Reģistrācija un
apmērīšana, Karostā

Piektdiena 28. Augusts

09:00 – 12:45
13:00
14:00
17:00

Reģistrācija un
apmērīšana
Atklāšanas ceremonija
Sacensības
Treneru sanāksme

Sestdiena 29. Augusts

10:00

Sacensības

Svētdiena 30. Augusts

10:00
17:00

Sacensības
Apbalvošana

7.2.

7.2.

Pirmais iespējamais brīdinājuma signāls sacensībām katrai dienai tiks veikts
plkst.10:00 izņemot 28. augustu, kad pirmais brīdinājuma signāls
sacensībām tiks veikts plkst.14:00

8. INVENTĀRS UN INVENTĀRA APSKATE
8.1. Reģistrējoties inventāra apskates veidlapu aizpilda un atgriež sacensību
birojā.
8.2. Inventāru apskate var tikt veikta jebkurā brīdī sacesnību laikā.
8.3. No reģistrācijas līdz sacensību pēdējai dienai, sacensību inventārs ir jāglabā
tam norādītajā vietā izņemot laika posmu, kad tiek ieiets un iziets no ūdens.
Jebkura inventāra izņemšana no organizatoru norādītās vietas ir jāsaskaņo ar
sacensību biroju. Piekļūšana inventāram noteiktās stundās, ieskaitot tumsas
stundas, būs ierobežota.
8.4. Ja vien nav norādīs citādi, tad laivu un dēļu ielaiša un izņemšana no ūdens ir
jāveic organizatoru norādītā vietā.
9.

SACENSĪBA INSTRUKCIJAS
Sacensību Instrukcija (SI) būs pieejama sacensību reģistrācijas vietā.

10. DISTANCES
Distance tiks attēlota Sacensību instrukcijā.
11. PROTESTU KOMITEJA
Protestu Komiteja sastāv kā minimums no 3 pārstāvjiem.
12. VĒRTĒŠANA
Rezultāti skaitīšana notiks saskaņā ar RRS A pielikumu.
T293 čempionātā ir piemērojami, Vindsērfinga Sacensību noteikumiem, A
pielikums, pielietojot “Low point system”.
13. TRENERI UN PAVADOŠĀS LAIVAS
13.1. Pavadošās laivas ir jāreģistē sacensību birojā. pavadošo laivu vadītājiem ir
jābūt derīgai laivu vadīšanas apliecībai.
13.2. Pavadošo laivu vadītājiem kāmēt tie ir uz ūdens ir jālieto “kill cords”.
14. DROŠĪBA
14.1.Sacensību dalībniekiem un atbalsta laivu apkalpes locekļiem, kad tie atrodas
uz ūdens ir jāvelk individuālie peldlīdzekļi. Šis noteikums neattiecas uz

apģērbu vai personisko iekārtu īstermiņa nomaiņu vai pielāgošanu, vai arī, ja
dalībnieks atrodas ostā. Tas izmaina RRS 40.
14.2. Katram dalībniekam un komandai uz atbalsta laivas ir jāvelk individuālie
peldlīdzekļi, kuri atbilst ISO 12402-5 (līmenis 50) standartam.
15. BALVAS
15.1.Ar medaļām tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji katrā klasē/divīzijā.
15.2.Pirmais T293 3,5 zēns un meitene tiks apbalvoti kā – 2020.gada Techno 293
3,5 Latvijas Čempioni.
15.3.Pirmais T293 U13 zēns un meitene tiks apbalvoti kā – 2020.gada Techno 293
U13 Latvijas Čempioni.
15.4.Pirmais T293 U15 zēns un meitene tiks apbalvoti kā – 2020.gada Techno 293
U15 Latvijas Čempioni.
15.5.Pirmais T293 U17 zēns un meitene tiks apbalvoti kā – 2020.gada Techno 293
U17 Latvijas Čempioni.
15.6.Pirmais Optimist B zēns un meitene tiks apbalvoti kā – 2020.gada Optimist B
Latvijas Čempioni.
15.7.Pirmais Optimist A zēns un meitene tiks apbalvoti kā – 2020.gada Optimist A
Latvijas Čempioni.
15.8.Pirmais Laser 4,7 zēns un meitene tiks apbalvoti kā – 2020.gada Laser 4,7
Latvijas Čempioni.
15.9.Pirmais Laser Radial Jaunietis un jauniete tiks apbalvoti kā – 2020.gada
Laser Radial Latvijas Čempioni.
15.10.Pirmā Laser Radial sieviete tiks apbalvota kā – 2020.gada Laser Radial
Latvijas Čempione.
15.11.Pirmie Laser Standard Jaunietis un jauniete tiks apbalvoti kā – 2020 Laser
Standard Latvijas Čempioni.
15.12.Pirmais Laser Standard vīrietis tiks apbalvots kā – 2020 Laser Standard
Latvijas Čempions.
16. OFICIĀLĀS CEREMONIJAS
Dalībnieki tiek aicināti apmeklēt čempionāta sociālos pasākumus, tomēr
organizators var atteikt dalību tiem, kuru uzvedības standarts nav atbilstošs
notikumam. Balvas ieguvēji var zaudēt balvas par neierašanos
ceremonijā.
17. ATTEIKŠANĀS NO ATBILDĪBAS
Dalībnieks sacensību laikā visu atbildību un risku uzņemas uz sevi. Sacensību
organizators vai kāds 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. Skatīt RRS 4. punktu - "Lēmums piedalīties sacensībās" .

18. APDROŠINĀŠANA
Katrs dalībnieks var tikt apdrošināts ar derīgu civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanu ar minimālo segumu 1 000 000 eiro uz šo pasākumu vai
līdzvērtīgu.

19. TIESĪBAS LIETOT VĀRDU UN ATTĒLUS
Reģistrējoties sacensībām, dalībnieki automātiski piešķir sacensību
organizatoram tiesības pastāvīgi izmantot pēc saviem ieskatiem sacensību
laikā uzņemtos video un foto attēlus un to reproducēšanu par minēto, kurā
dalībnieks piedalās bez atlīdzības.

20. SĪKĀKA INFORMĀCIJA
20.1 Ralībnieku reģistrācija notiks čempionāta reģistrācijas birojā pasākuma
norises vietā.
20.2 Par sīkāku informāciju kontaktējaties: Jānis Jēkabsons +371 29490993
PAPILDUS INFORMĀCIJA
A

AGRĀK ATBRAUKUŠIE
Dalībnieki, kas ierodas agrāk, tiek informēti par to, ka organizatora atbalsts
var tikt piedāvāts no 27. augusta
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GAIDĀMIE LAIKA APSTĀKĻI
Vēja stiprums: 7 - 25 mezgli. Ūdens temp.: 15 - 18 grādi
- 25 grādi

C

Gaisa temp.: 15

NAKTSMĀJAS
Hotel Līva, Lielā iela 11, Liepaja, +371 63 420 102, www.livahotel.lv
Labākai cenai izmantojiet promo code: BURUSKOLA
Hotel Amrita, Rīgas iela 7, Liepāja, LV-3401, +371 63 403 434, http://
www.groupeuropa.com/europa_city_hotels/liepaja_hotel/
Citas iespējas meklējiet airbnb.com or booking.com
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VIETA

