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2021. gada LATVIJAS ČEMPIONĀTS iQFoil klasē 

SACENSĪBU INSTRUKCIJA 

Rīga, Ķīšezers 
2021.gada 10.-11.jūlijs 

1. Noteikumi 
Sacensības tiks organizētas atbilstoši: 
1.1. Starptautiskajiem Burāšanas Noteikumiem (SBN) – Vindsērfinga Sacensību Noteikumiem (VSN) 
(ISAF Racing Rules of Sailing - Windsurfing Competition Rules). 
1.2. Starptautiskās iQFoil klases noteikumiem un starptautiskiem iQFoil čempionāta noteikumiem 
no kuriem par pamatu ir jāievēro tikai sekojošais: 
1.2.1 Buras izmērs ar pielaidi +3%: 
U15 grupā - 7kvm, 
U20 grupā un sievietēm - 8kvm, 
Pieaugušo grupā - 9kvm. 
1.2.2. Priekšējā spārna izmērs nedrīgst pārsniegt - 900mm 
1.2.3. Grupām U15 un U20 tikai alumīnija foila masts. 
1.2.4. Dēļa max platums 100,5 cm. 
1.2.5. Burai bomis bez ierobežojumiem.  
1.3 Sacensību nolikums un sacensību instrukcija. 

2. Ziņojumi dalībniekiem 
2.1 Ziņojumi regates dalībniekiem būs izlikti uz sacensību ziņojumu dēļa  blakus Sacensību biro-
jam. 

3 . Izmaiņas Sacensību Instrukcijās  
3.1 Jebkuras izmaiņas Sacensību Instrukcijā tiks izsludinātas pirms plkst. 09:00 dienā, kad tas stā-
jas spēkā, izņemot izmaiņas programmā, kuras var tikt izsludinātas līdz plkst. 20:00 iepriekšējā 
dienā pirms tās stājas spēkā. 

4. Signāli krastā 
4.1 Signāli krastā tiks eksponēti sacensību oficiālajā karoga mastā, kurš atradīsies tuvu pie 
ieiešanas ūdenī. 
4.2 Kad AP karogs ir pacelts „1 minūte” tiek aizstāta ar „nemazāk kā 15 minūšu”. Šis izmaina SBN 
sacensību signālus. 
4.3 Kad KLASES karogs ir pacelts, brīdinājuma signālu šajā Klasē veic neātrāk kā pēc 10 minūtēm.   
4.4 Kad Y karogs ir pacelts, visiem sacensību dalībniekiem obligāti ir jālieto individuālie 
glābšanas līdzekļi atbilstoši SBN 40. punktam . 

5. Sacensību formāts 
5.1 Šis čempionāts ir atsevišķa disciplīna vīriešiem un sievietēm. 
5.2 Atkarībā no reģistrēto dalībnieku skaita vīrieši un sievietes, zēni un meitenes var startēt 
kopā.  
5.3 Čempionāts ir noticis, ja ir veikti vismaz 3 braucieni. 

6. Sacensību programma 
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6.1 Programma 

Sestdiena, 10:00 – 12:00  Reģistrācija  
12:15   Atklāšana un dalībnieku sapulce  
13:00   Pirmais iespējamais starts 

Svētdiena, 10:30  Dalībnieku sapulce  
11:00  Pirmais iespējamais starts           
16:00  Pēdējais iespējamais brīdinājuma signāls 
90 min pēc pēdējā finišējošā Apbalvošana                         

6.2 Brīdinājuma signāls otram vai nākošam braucienam, tiks dots 5 minūtes pēc iepriekšējā brau-
ciena kontrollaika beigām. 
6.4 Ja tiks veikti trīs braucieni pēc kārtas, tad tiem sekos ne mazāk kā 30 minūšu pārtraukums 
līdz nākamā brauciena brīdinājuma signālam. 

7. Klases karogi 
7.1 iQFoil klases karogs ir Balts karogs ar iQFoil logo. 

8. Sacensību laukums 
8.1 Sacensību laukums ir attēlots Sacensību Instrukcijas pielikumā nr.1. 

9. Distance 
9.1 Distances diagramma būs attēlota Sacensību Instrukcijas pielikumā nr.2  ne vēlāk, kā 30 
minūtes pirms dienas 1. brauciena brīdinājuma signāla. 

10. Zīmes  
10.1 Distances zīmes tiks attēlotas distances diagrammā Sacensību Instrukcijas pielikumā nr.2. 

11. Starts 
11.1 Sacensības tiks pielietota  starta procedūra atbilstoši: Tas izmaina SBN Pielikumu B noteiku-
mus 26.1 un 26.2 

11.2 Starta līnija tiks attēlota distances diagrammā Sacensību Instrukcijas pielikumā nr.2. 
11.3 Vējdēļiem, kuriem sagatavošanās signāls nav dots ir jāturas nost no starta zonas. 
11.4 Vējdēlis, kurš ir startējis vēlāk par 4 minūtēm pēc starta signāla tiks skaitīts kā nestartējis 
(DNS). 

12. Finišs 
12.1 Finiša līnija būs tiks attēlota distances diagrammā Sacensību Instrukcijas pielikumā nr.2. 

13. Soda sistēma 
13.1 SBN punkts 44.1 tiek mainīts, divus sodu pagriezienu aizstāj ar vienu soda pagriezienu. 
13.2 Vējdēlis, kurš ir veicis sodu vai izstājies no sacīkstes saskaņā ar 44.1 noteikumu, aizpilda 
apliecinājuma veidlapu  Sacensību birojā protesta termiņā. 

14. Laika robežas  

Minūtes pirms  
starta signāla Vizuālie signāli Skaņas signāli Nozīme

3 Klases karogs pacelts viens Brīdinājuma signāls

2 U vai Melnais karogs 
pacelts viens Sagatavošanās signāls

1 U vai Melnais karogs 
nolaists viens garš Vienas minūtes signāls

0 Klases karogs nolaists viens Starta signāls
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14.2 Vējdēlis, kurš finišē vēlāk par 15 minūtēm pēc pirmās finišējošā vējdēļa savā klasē/divīzijā 
tiks skaitīts kā nefinišējis (DNF). 

15. Protesti 
15.1 Par savu nodomu protestēt par incidentu distancē vējdēlim ir jāinformē Sacensību komiteja 
nekavējoties pēc finiša. Ar šo tiek izmainīts BSN 61. punkts. 
15.2 Protests ir jāaizpilda rakstveidā uz veidlapas, kuras ir pieejamas Sacensību birojā, un ies-
niedzams noteiktā protesta laikā. 
15.3 Protesta iesniegšanas laiks katrai Klasei ir 20 minūtes pēc pēdējā finišējušā vējdēļa dienas 
pēdējā brauciena. Protesta laika robeža tiks izziņota uz ziņojuma dēļa. 

16. Rezultātu skaitīšana 
16.1 Rezultātu skaitīšana tiks veikta atbilstoši SBN A Pielikumam, pielietojot noteikumu A4 „Low 
piont system”. 

17. Drošības noteikumi 
17.1 Vējdēlis, kurš izstājas no sacensībām , ja tas ir praktiski iespējams, informēs Sacensību 
Komiteju pirms aiziešanas no kursa teritorijas un informē Sacensību Biroju ierodoties krastā.  

18. Inventāra aizstāšana 
18.1 Aizstāt sabojātu vai nozaudētu inventāru nav atļauts, ja vien to atļauj Sacensību komiteja. 
Pieprasījumu par inventāra aizstāšanu iesniedz Sacensību Komitejai pie pirmās saprātīgās iespē-
jas, tostarp iesniedzot rakstisku pieprasījumu Sacensību Birojā uz noteiktas veidlapas. 

19. Apbalvošana 
19.1 Apbalvošana notiks pēc nolikuma. 
19.2 Visiem sacensību dalībniekiem un treneriem ir jāapmeklē apbalvošanas ceremonija. Godal-
goto vietu ieguvēji nepiedaloties apbalvošanas ceremonijā var zaudēt savu balvu.   


