
 JAUNCIEMA REGATE 2018 

4.maijs  
NOLIKUMS  

  
  
1. Organizators  
1.1 Pasākumu organizē Jaunciema-osta , sadarbībā ar Latvijas Vindsērfinga Asociāciju.  
1.2 Sacensības atbalsta: Jaunciema-osta.  
  
2.Norises vieta un laiks  
2.1 Sacensības norises vieta- Rīga, Ķīšezers, Jaunciema osta, Jaunciema gatve 135b  
  
3. Noteikumi  
3.1 2017/2020 ISAF Racing Rules of Sailing (RRS) - Windsurfing Competition Rules (WCR)  
3.2 Attiecīgās Klases Noteikumi (Class Rules)  
3.3 Šis nolikums (Notice of Race (NOR)) un Sacensību instrukcijas (Sailing Instructions (SIs))  
3.4 Ja rodas konflikts starp Klases Noteikumiem (Class Rules) un Nolikumu (NOR), tad 
Nolikumam ir priekšrocība.  

4. Sacensības formāts  
4.1 Šī regate ir atsevišķa disciplīna vīriešiem un sievietēm.  
4.2 Vīrieši un sievietes, zēni un meitenes startē kopā.  
4.3 Sacensības ir notikušas, ja ir veikts vismaz 1 brauciens klasē.  
        
5.Klases un Divīzijas.  

5.1.Klases:  
5.1.1.Techno 293;  
5.1.2.Raceboard;  
5.1.3.Formula Windsurfing;  
5.1.4.Slaloms /Tautas klase 

5.2.Vecuma divīzijas:   
5.2.1. Techno 293 klasē:  
5.2.1.1.Juniori 3.5 divīzija, zēni un meitenes ar maksimālo buras laukumu 3.5 
kvm ieteicamais vecums līdz 13 gadiem.  
5.2.1.2.Juniori, U13 divīzija, zēni un meitenes vecumā līdz 13 gadu vecumam 
(dzimuši 2006.g. vai pēc tam.)  
5.2.1.3.Juniori, U15 divīzija, zēni un meitenes vecumā līdz 15 gadu vecumam 
(dzimuši 2004.g. vai pēc tam, un ne vēlāk kā 2007.g.)  
5.2.1.4.Juniori, U17 divīzija, zēni un meitenes vecumā līdz 17 gadu vecumam 
(dzimuši 2002.g. vai pēc tam, un ne vēlāk kā 2006.g.) 
5.2.1.5. Juniori, Open divīzija, zēni un meitenes vecumā virs 17 gadu vecumam 
(dzimuši 2001.g. vai pirms tam.) 

5.2.2. Raceboard klasē:  
  

1.  Jaunieši, vīrieši un sievietes vecumā līdz 20 gadu vecumam (dzimuši 1999.g. 
vai pēc tam.).  
2. Master, vīrietis, kurš sasniedzis 35 gadu vecumu. (dzimis 1982.g. vai agrāk) un 
sieviete, kura ir sasniegusi 30 gadu vecumu (dzimusi 1987.g. vai agrāk)   
3. Grand Master, vīrietis, kurš ir  sasniedzis 45 gadu vecumu. (dzimis 1972.g. vai 
agrāk) vai sieviete, kura ir sasniegusi 40 gadu vecumu (dzimusi 1977.g. vai agrāk).  
4. Veteran, vīrietis, kurš ir  sasniedzis 55 gadu vecumu. (dzimis 1962.g. vai agrāk) 
vai sieviete, kura ir sasniegusi 50 gadu vecumu (dzimusi 1967.g. vai agrāk).  

5.2.3. Formula Windsurfing klasē:   



5.2.3.1 Jaunieši, vīrieši un sievietes vecumā līdz 20 gadu vecumam (dzimuši 1999.g. 
vai pēc tam.) 

5.2.4. Slaloms /Tautas klase:   
5.2.4.1 Jaunieši, vīrieši un sievietes vecumā līdz 20 gadu vecumam (dzimuši 1999.g. 
vai pēc tam.) 

  
5.3.Lai izveidotu divīziju ir jābūt 5 reģistrētiem dalībniekiem divīzijā.  

6.Inventārs  
6.1.Visiem sacensību dalībniekiem jāierodas ar savu personīgo inventāru.  

  
7. Buru apzīmējumi  
7.1 Uz buras jābūt skaidri salasāmiem no abām buras pusēm nacionāliem burtiem un buras 
nummuram, to izvietojums atbilstoši starptautiskiem burāšanas noteikumiem, G pielikums 
(RRS App. G.)  
  
8. Peldspēja  
8.1 Ja individuālie peldlīdzekļi ir noteikti, tad katram dalībniekam un pavadošās laivas 
komandas loceklim ir jāuzvelk glābšanas veste vai josta ar minimālo peldspēju 4 kg, kura spēj 
cilvēku noturēt virs ūdens kā minimums 5 minūtes.  
8.2 Individuālie peldlīdzekļi jauniešiem līdz 18 gadu vecumam ir noteikti kā obligāti.  
  
9. Atbildība  
9.1 Dalībnieks sacensību laikā uzņemas pilnu atbildību par savu veselību un savu inventāru, kā 
arī par kaitējumu, ko viņš vai viņa īpašums nodara trešajām personām. 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.  
  
10.Distance  
10.1 Distance būs atbilstoši Sacensību instrukcijām.  
  
11. Vērtēšana  
11.1  Vērtēšana notiek pēc 2017-2020.g. Starptautiskajiem Burāšanas Sacensību Noteikumiem 
–  
Vindsērfinga Sacensību noteikumiem, A  pielikuma,  pielietojot ,,Low point system,,  
  
12. Programma  

4.maijs  

  
13.Sacensību Instrukcijas / Pasākuma Programma  
13.1 Sacensību Instrukcijas un Pasākuma sociālā Programma būs pieejama reģistrācijā.  
  
  

9:00 – 11:45  Dalībnieku reģistrācija, 
tirdziņš 

12:00   Atklāšana un dalībnieku 
sapulce 

12:30   Pirmais iespējamais starts 

18:00   Pēdējais iespējamais starts 

Apbalvošana  1 h pēc pēdējā finišējušā 
dalībnieka 



14. Apbalvojumi  
14.1 Sacensību uzvarētāji katrā klasē un divīzijā tiks apbalvoti ar medaļām.  
14.2 Ja divīzijā ir mazāk par pieciem reģistrētiem dalībniekiem, tad apbalvo tikai pirmās 
vietas ieguvēju attiecīgajā divīzijā.  
  
15. Ģērbšanās stils  
15.1 Pasākuma atklāšanas un apbalvošanas ceremonijas laikā dalībniekiem jābūt galanti 
ikdienišķi ģērbtiem.  
  
16. Dalības maksa un reģistrācija  
16.1 Reģistrācijas anketas aizpildīšana dalībai un dalības maksa skaidrā naudā tiks ieturēta 
pie reģistrācijas.  
16.2 Dalības maksa ir 15,- eiro. (ar LVA licenci un ārvalstniekiem)  
16.3 Dalībniekiem līdz 18 gadu vecumam dalības ir 10,-eiro. (ar LVA licenci un ārvalstniekiem)   
16.4 Dalībniekiem, kuri ir Latvijas valsts piederīgi un, kuriem nav LVA licence ir iespēja 
iegādāties vienreizēju LVA licenci uz šo regati , kur licences maksa ir 10 eiro par vienu 
sacensības dienu (Saskaņā ar LVA licencēšanas nolikuma 5. Punktu) un saņem tiesības 
reģistrēties regatei attiecīgi nomaksājot šā nolikuma 16.2 vai 16.3 punktā minēto dalības 
maksu.  
  
17. Kontaktiem un Informācijai  
Arnis Krauklis mob.+37129481222 

arnis.krauklis@gmail.com 

www.vindserfings.lv 

  

 


