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Ošu regate Burtniekā 
Nolikums 

Mērķis:      
Regates mērķis ir  popularizēt  vindsērfinga attīstību un veicināt fiziski aktīvu 
dzīves veidu. Noskaidrot Ošu regates uzvarētāju. 

Atbalstītāji: 
Sacensības atbalsta Burtnieku novada pašvaldība, biedrības “Latvijas 
zēģelētāju savienība”, “Latvijas vindsērfinga asociācija”, “Burtnieks sportam un 
kultūrai”, “Sērf Seniors” un “Burtnieku burāšanas klubs” 

Vieta un laiks:   
 Sacensības notiks no 30.jūnija līdz 1.jūlijam 2018. gadā, Burtnieku ezerā, 
Burtniekos,  57°41'56.4"N 25°16'04.9"E 
  
Regates programma:     
  30. jūnijs   
 9:30  -  10:45 dalībnieku reģistrācija; 
 11:00                Sacensību atklāšana; 
 12:00                Pirmais starts; 
                  Iespējamo braucienu skaits un pusdienas pārtraukumu 
                  paziņos galvenais tiesnesis vadoties no laika apstākļiem.              
     1. jūlijs                                          
    10:00             dalībnieku sapulce 
    11:00             otrās dienas pirmais starts; 
    17:00             sacensību noslēgums, apbalvošana. 
         
Noteikumi: 

1. ISAF Racing Rules of Sailing (RRS) - Windsurfing Competition Rules 
(WCR) 

2. Attiecīgās Klases Noteikumi (Class Rules) 
3. Šis Nolikums (Notice of Race (NOR)) un Sacensību instrukcijas (Sailing 

Instructions (SIs)) 
4. Ja rodas konflikts starp Klases Noteikumiem (Class Rules) un Nolikumu 

(NOR), tad Nolikumam ir priekšrocība. 

Sacensības formāts: 
1. Vīrieši un sievietes, zēni un meitenes var startēt kopā. 
2. Sacensības ir notikušas, ja ir veikts vismaz 1 brauciens. 

Vējdēļu klases: 
1. Techno 293  
2. Raceboard  
3. RS:X 
4. FW  
5. OPEN (atklātajā šverta vējdēļu) klasē bez buru laukuma un sacensībās 

izmantojamo dēļu skaita ierobežojuma. 

Grupas: 
Techno 293 klasē: 
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1. 3,5 - zēni un meitenes ar maksimālo buras laukumu 3.5kvm 
(ieteicamais vecums līdz 13gadiem) 

2. U13 - zēni un meitenes līdz 13 gadu vecumam (dzimuši 2006.g. vai pēc 
tam)  

3. U15 - zēni un meitenes līdz 15 gadu vecumam (dzimuši 2004.g. vai pēc 
tam) 

4. U17 - zēni un meitenes līdz 17 gadu vecumam (dzimuši 2002.g. vai pēc 
tam) 

5. Plus – zēni un meitenes (dzimuši 2001.g. vai agrāk) 

Raceboard, FW, RS:X, un OPEN klasē: 
A (vīrieši) un B (sievietes) 

Vecuma grupas Raceboard klasē: 
1. Jaunieši – līdz 20 gadu vecumam (dzimuši 1999.g. vai pēc tam, un ne 

vēlāk kā 2004.g.). 
2. Master - vīrietis, kurš pārsniedzis 35 gadu vecumu (dzimis 1982.g. vai 

agrāk) 
3. Grand Master - vīrietis, kurš pārsniedzis 45 gadu vecumu (dzimis 

1972.g. vai agrāk) 
4. Veterāns - vīrietis, kurš pārsniedzis 55 gadu vecumu (dzimis 1962.g. 

vai agrāk) 
5. Superveterāns – vīrietis, kurš pārsniedzīs 65 gadu vecumu (dzimis 

1952.g. vai agrāk) 

Vērtēšana un apbalvošana: 
1. Sacensības rezultātus aprēķina pēc shēmas – no 5 un vairāk met  ārā 

vienu sliktāko rezultātu.  
2. Apbalvoti tiks visu grupu pirmo trīs vietu ieguvēji. 

                                 
Burātāju atbildība: 
Katrs dalībnieks parakstās, ka sacensību laikā ievēros organizētāju 
norādījumus , burāšanas sacensību un individuālās drošības noteikumus. 
Katrs dalībnieks ir  atbildīgs par savu drošību un veselību. Glābšanas vestes  
obligātas. 

Dalības maksa:    
 20 EUR - burātājiem ( pieaugušajiem) ; 
10 EUR – burātajiem (līdz 20 gadiem) un biedrības Sērf Seniors biedriem, kuri 
samaksājuši 2018.gada biedru naudu 
Latvijas čempionāta RB, RS:X un FW dalībniekiem +10 EUR 

Numuri uz burām:  
Sacensību dalībniekiem uz burām jābūt numuriem atbilstoši  Latvijas 
Vindsērfinga reģistram. 
Tiesneši: 
Galvenais tiesnesis - Arnis Krauklis 
Sekretāre - Iveta Daude 

Regates organizatori: 
 Gundars Osis mob. 29212776                      Laura Ose mob. 29744744


