PĀVILOSTA WAVE 2018 - LATVIJAS ČEMPIONĀTS VIĻŅU BRAUKŠANĀ
Sacensību nolikums (NOR)
LVA rei(nga sacensības un Latvijas kausa posms vindsērﬁnga viļņu braukšanas disciplīnā
1. Sacensības
1.1. Pāvilosta Wave - Latvijas čempionāts viļņu braukšanā 2018 norisināsies 2018.gada 22.septembrī.
1.2. Informācija internetā Facebook grupā Bal(c wind&waves.
2. Programma
Sacensību diena (viena):
10.30
Sacensību atklāšana un dalībnieku sapulce
11.00
Pirmais iespējamais brauciens
1h pēc ﬁnāla
Apbalvošana
3. Organizators
3.1. Sacensības organizē Dagnis Bricis un Krišjānis Tūtāns, Latvijas Vindsērﬁnga Asociācija (LVA).
3.2. Sacensības atbalsta: Arnis Burmistris, MysYc no SurfPro, DaKine no Burusports, 4relax, Sērf klubs un kafe
Spinout, Pāvilostas Šīfermāja.
4. Norises vieta
4.1. Sacensības norisināsies Pāvilostā (starp Z molu un lielo jūrakmeni), pulcēšanās un sacensību atklāšana pie
Pāvilostas sēr^luba Spinout, Dzintaru ielā 1, Pāvilostā (aiz Pāvilostas muzeja).
5. Noteikumi
5.1. Sacensības Yek organizētas balstoYes uz:
5.1.1. 2017/2020 ISAF Racing Rules of Sailing (RRS)
5.1.2. InternaYonal Funboard Class AssociaYon (IFCA) klases noteikumiem
5.1.3. Latvijas Kausa nolikumu: hep://www.lat168.lv/ﬁles/Latvijas_Kausa_nolikums_vilnos.pdf
5.1.4. Sacensību nolikumu (NOR)
5.2. Ja rodas konﬂikts starp Klases Noteikumiem (Class Rules) un Nolikumu (NOR), tad Nolikumam ir priekšrocība.
5.3. Sacensību dalībniekiem piedalīšanās Apbalvošanas un Noslēguma ceremonijā ir obligāta.
6. Grupas
6.1. Latvijas čempionāts ir atklāts un tajā var piedalīYes jebkurš sporYsts.
6.2. Visi dalībnieki startē vienā – OPEN (atklātā) grupā.
7. Atlases kārGba.
7.1. Sacensībās, atkarībā no dalībnieku skaita un laikapstākļiem, var Yks izmantota single vai double atlases kāroba.
7.2. Par atlases kārobu Yks paziņots dalībnieku sapulcē pirms starYem.
7.3. Vienā braucienā piedalās ne vairāk kā 4 braucēji.
7.4. Nākošajai kārtai kvaliﬁcējas 2 labākie.
7.5. Pirmās kārtas braucienu sadalījums Yek ņemts no iepriekšējā kausa dalībnieku ieņemtajām vietām.
8. Apzīmējumi, atšķiršanās zīmes
8.1. Sacensību dalībniekiem pirms starta Yks izsniegtas četru veidu krāsu likras (burāšanas krekli), kas palīdzēs
sacensību Yesnešiem atšķirt dalībniekus darbībā uz ūdens.
8.2. Likras nekavējoYes pēc kārtējā starta beigām ir jānodod sacensību organizatoriem sacensību oﬁciālajā telo.
9. Peldspēja
9.1. Ja sacensību galvenais Yesnesis ir noteicis individuālo peldlīdzekļu lietošanu, tad katram dalībniekam ir jāuzvelk
glābšanas veste vai josta ar minimālo peldspēju 4 kg, kura spēj cilvēku noturēt virs ūdens kā minimums 5
minūtes.
10. Atbildība
10.1.Dalībnieks sacensību laikā visu atbildību un risku uzņemas uz sevi. Sacensību organizators, LVA pārstāvjiem
nav atbildīgs nekādos apstākļos par bojājumiem, zaudējumiem vai savainojumiem, kuri radušies uz ūdens vai
arī krastā, personai vai arī inventāram. Piedalīšanās šajā pasākumā, tā atbalsošana un piedalīšanās katrā
braucienā ir katra burātāja paša lēmums un uz viņa/ viņas paša risku un atbildību.
11. Sacensību vieta
11.1.Sacensību norises vieta Yks norobežota ar karogiem pludmalē.
11.2.Treniņu un brīvās braukšanas zona atrodas sacensību zonas zemvēja pusē.
11.3.Ar diskvaliﬁkāciju Yks sodīY dalībnieki, kuri ārpus sava brauciena burās sacensību zonā.
12. Vērtēšana
12.1.Sacensību norisē Yek lietota „AlternaYve Points Scoring System”, kura apraksota RRS pielikumā A.
12.2.Sacensību laikā Yks vērtēY manevri saskaņā ar Latvijas kausa nolikuma pielikumu Nr.5.
13. Informācija sacensību laikā

14.
15.
16.
17.

18.

13.1.Visa nepieciešamā informācija sacensību laikā Yks izvietota uz sacensību ziņojumu dēļa, t. sk.:
13.1.1.Burāšanas norises vieta;
13.1.2.Dalībnieku sanāksmes laiks;
13.1.3.Pirmā starta laiks;
13.1.4.Starta pozīcijas;
13.1.5.Dalībnieku saraksts;
13.1.6.RezultāY;
13.1.7.Precīzs apbalvošanas ceremonijas norises laiks un vieta.
13.2.Ziņojumu dēlis Yks novietots pie sacensību sekretariāta vai sacensību zonā.
13.3.Uz ziņojuma dēļa informācija par dalībnieku kvaliﬁcēšanos nākamajai kārtai Yks izvietota pēc katra brauciena.
ProtesS
14.1.ProtesY Yek izskaoY saskaņā ar Latvijas kausa nolikumu.
14.2.Protestu komisija Yek noteikta trīs cilvēku sastāvā.
Balvas
15.1.Apbalvotas Yks pirmās trīs vietas.
Tiesneši
16.1.Tiesnešu kolēģija sastāv no diviem līdz trīs cilvēkiem.
Dalības maksa ur reģistrēšanās
17.1.Pirms čempionāta dalībniekiem jāpiesaka sava dalība ne vēlāk kā 1h pirms dalībieku sapulces. Pieteikums
jāsūta uz telefona numuru +371 29168496 ar sms vai WhatsUp palīdzību un jānorāda sekojoša informācija:
vārds, uzvārds; dzimšanas datums; buras Nr.; komanda; sponsori; e-pasta adrese; mobīlā telefona nr.
17.2.Pēc dalībnieku sapulces Yks ieturēta dalības maksa 20,- EUR skaidrā naudā un būs jāparakstās par drošības
noteikumiem.
Papildus informācijai

Organizatori
Dagnis Biricis
m. +371 26444934
dagnisb@windsurf.lv

Krišjānis Tūtāns
m. +371 29168496
krish@lat168.lv

