Lindes balva 2016
NOLIKUMS
Mērķis:

Popularizēt burāšanas sportu, vienot burātājus un
Lindes parka iedzīvotājus un tā atbalstītājus kopīgā
pasākumā, noskaidrot Latvijas meistarīgākos burātājus
sportiskās distancēs.

Vieta un laiks:

Daugavā pie Lindes parka, 30.un 31.jūlijā

Dalībnieku pieteikšanās:

30.jūlijā no 10:00 -12.00.

Dalības maksas:

30 EUR – burātājiem, D grupai- 10 EUR, 8 EUR –
līdzjutējiem
(dalības maksā iekļauta nometnes vieta, 2 dienu
ēdināšana (4 reizes), vakara izklaides pasākums ar
zaļumballi un citi ikgadējie organizētie pasākumi).

Distance:

Paredzēti 5 līdz 6 braucieni.

Dalībnieku grupas:

A grupa - RACEBOARD
B grupa - DĀMAS
C grupa - ATKLĀTĀ VĒJDĒĻA KLASE
D grupa - Techno293 klasē:
1. 3,5 - zēni un meitenes ar maksimālo
laukumu 3.5KVM (ieteicamais vecums līdz 13
vecumam)
2. U15 - zēni un meitenes vecumā līdz 15
vecumam (dzimuši 2001.g. vai pēc tam)
3. U17 - zēni un meitenes vecumā līdz 17
vecumam (dzimuši 1999.g. vai pēc tam)
E grupa - VIETĒJIE (visi, kuri sevi uzskata par
piederīgu Lindes parkam)

buru
gadu
gadu
gadu

Vērtēšana (punktu sistēma): Pēc LOW POINT sistēmas.
Ja notikuši 5 braucieni, tad viens sliktākais netiek
vērtēts. Sacensības tiks uzskatītas par notikušām, ja
tiks veikts 1 brauciens.
Apbalvošana:

Apbalvoti tiks trīs labākie rezultāti atbilstošās grupās.
Nepilnām grupām apbalvo tikai pirmo vietu. Par grupu
tiek pieņemts, ja tajā pieteikušies un startējuši ne
mazāk kā 5 dalībnieki.

Balvas:

Diplomi un piemiņas balvas.

Drošība:

Katrs sacensību dalībnieks un līdzjutējs ir atbildīgs par
savu drošību uz ūdens un sauszemes. Sacensību
dalībniekiem obligāti uz ūdens jālieto glābšanas
vestes.

Programma:

30.jūlijā
10:00-12:00 12:00 12:30 starts
Atkarībā no vēja 19:30 31.jūlijā
9:00 – 10:00
11:00 Atkarībā no vēja 17:00

Sacensību vadība:
Kontakti:
Atbalstītāji:

Dzīvošana:

Reģistrācija
Lindes balvas 2016 atklāšanas
parāde
Iespējamais pirmais
Pusdienzupa
Kulturāla izklaide Lindes
pajumtē ar vakariņām.
Zaļumballe līdz rītam
Rīta vingrošana
Brokastis
Iespējamais pirmais starts
Pusdienzupa
Iespējamais pēdējais starts
Noslēguma parāde

Tiesnesis – Ivars Gruduls, sekretāre – Iveta Daude
Aldis Zēmanis, aldis70@yahoo.com, mob.29243333
Aldis un Daiga Zēmaņi,
Aivars un Ilona Sniedzes (Lindes parks),
Pēteris un Ieva Zabarovski (Lindes parks),
Juris un Laura Buharini (veikali „Rito” un „Arkolat”)

Līdzpaņemtās teltīs vai mašīnās.
Lindes parks atrodas Daugavas kreisajā krastā,
aptuveni 50 km no Rīgas robežas uz Jaunjelgavas
šosejas, pretī Lielvārdei. No Ķeguma HES 11 km
Jaunjelgavas virzienā, tad skatīt ceļa norādi, kas
norāda pagriezienu pa kreisi Daugavas virzienā. Braukt
līdz Daugavai aptuveni 500m, kur atradīsiet sacensību
vietu.

Ķeguma HES tilta satiksme ir ierobežota un tilts ir slēgts un
atvērts pēc noteiktiem laikiem, līdz ar to lūdzam plānot
ierašanos.
Aktuālo tilta satiksmes stāvokli var vērot tiešsaistē, izmantot linku: http://
www.latvenergo.lv/khes/
Papildus informācija:
http://www.kegumanovads.lv/lv/satiksmes-ierobezojumi/1823-satiksmesierobezojumi-uz-keguma-hes

