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                          „ Ungura regate – 2013” 
                     nolikums. 
 
Mērķis:  
     
 Regates mērķis ir  popularizēt  vindsērfinga attīstību un veicināt fiziski aktīvu 
dzīves veidu . 
 
Vieta un laiks:   
 
 Sacensības notiks 29.-30 jūnijā  2013. gadā Pārgaujas novada Raiskuma 
pagasta Ungura ezerā.  Kempings “UNGURS”. 
Cēsu – Limbažu  šosejas 12 km, 3 km no šosejas Rīga - Valmiera 
 (autobusu pietura Stalbe). 
  
Regates programma:     
  29. Jūnijs  2013.g 
 

 10:00  -  12:30 dalībnieku reģistrācija; 
 13:00                sacensību atklāšana; 
 13:30                 pirmais starts; 
                  Iespējamo braucienu daudzumu un pusdienas pārtraukumu 
                  paziņos galvenais tiesnesis vadoties no laika apstākļiem. 
  20:00                pirmās dienas rezultātu apkopojums, 
                            vakara atpūta.. 
                           Tradicionālais pirts slotu konkurss ar pirtiņu.  
                              
     30. Jūnijs 2013.g 
                                          
    11:00             otrās dienas pirmais starts; 
    17:00             sacensību noslēgums, apbalvošana. 
         
Noteikumi: 
Sacensības notiek OPEN (atklātajā šverta vējdēļu) klasē bez buru laukuma un 
sacensībās izmantojamo dēļu skaita ierobežojuma. 
 
Dalībnieku grupas: 
 Var pieteikties visi, kas apņemas ievērot nolikumu,  instrukciju un noteikumus: 
 1. Atsevišķi tiek vērtēti A ( vīrieši)  un  B ( sievietes ). 
 2. Vecuma grupas – Jaunieši ( dzimuši 1994.gadā un jaunāki), 
 Master (1977. – 1968.g dz.) , Grand Master ( 1967. – 1958. g.dz), 
 Veterāns ( 1957. – 1948. g.dz ) , Superveterāns ( 1947 g.dz  un vecāki) tiek  
noteiktas atbilstoši Starptautisko sacensību noteikumiem. 
 
Vērtēšana un apbalvošana: 
  1. Kopvērtējumā tiek iekļauti visi burātāji. Apbalvoti tiks visu grupu pirmo trīs 
vietu ieguvēji. 
 2. Sacensības rezultātus aprēķina pēc shēmas – no 5 braucieniem met  ārā 
vienu, no 7 un vairāk - divus sliktākos rezultātus.  
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Burātāju atbildība:   
 
  Katrs dalībnieks parakstās, ka sacensību laikā ievēros organizētāju 
norādījumus , burāšanas sacensību un individuālās drošības noteikumus, kā 
arī  Gaujas  Nacionālā  Parka vides aizsardzības prasības . Katrs dalībnieks ir  
atbildīgs par savu drošību un veselību. Glābšanas vestes obligātas. 
 
Dalības maksa:    
  
 8 Ls - burātājiem ( pieaugušajiem) ; 
 5 Ls – burātajiem (līdz 18 gadiem). 
 
Tiesneši: 
                    
 Galvenais tiesnesis: Juris Raģis 
 Sekretāre: Iveta Daude 
 
Numuri uz burām:      
 
Sacensību dalībniekiem uz burām jābūt numuriem atbilstoši  Latvijas 
Vindsērfinga reģistram. 
  
Informācija par dzīvošanu:  
 
Nakšņošana  ezera krastā kempinga „ Ungurs” teritorijas īpaši atvēlētā vietā 
līdzpaņemtās teltīs vai automašīnās. 
Par telts vietām un automašīnām  kempinga teritorijā samaksa 
individuāla kempinga administrācijai:   Auto mašīna :  1,00 Ls/diennaktī 
                                                              Par telts vietu: 2,00  Ls/cil. diennaktī  
Iespējams laicīgi rezervēt  kempinga mājiņas  pa tālr.. 64134402, vai 
                                                                    Mob.t...2 9120992) 
                                                Istabiņu īre : 6,00 – 8,00 Ls no cilvēka diennaktī 
 
Regates organizatori: 
 
 Ziedonis Bukavs:    e-pasts: zibukavs@inbox.lv 
                                      Tel. 2 6811880 
  Tālis Penkulis:             Tel. 2 9453801 
 
Atbalstītāji:   
 

 Biedrība Sērf Seniors un Biedrība 49CC 
 Mariss Beinardts        
                                        
                                       


