
 
 
Sacensību nolikums (NOR) 

 
KAMBĪZES REGATE 2014 

Tautas klases Latvijas kausa posms 
 

  
Mērķis 
Noskaidrot ātrāko Rīgas HES ūdenskrātuves burātāju. Kambīze regate norisināsies 2014. 
gada jūnija mēnesī kādā no vējainām brīvdienām. Precīzs sacensību datums tiks izziņots 
www.kambize.lv,  www.facebook.com/udenssportaklubskambize, www.vindserfings.lv 
un www.surfline.lv  Interneta lapās ne vēlāk kā divas dienas pirms sacensību dienas. 
Nepiemērotu laika apstākļu dēļ sacensības var tikt pārceltas uz vēlāku laiku. 
  
Organizators 
Sacensības organizē Biedrība „Ūdenssporta klubs Kambīze”. 
 
Sacensības atbalsta. 
Hewlett-Packard, DāvanuServiss.lv, AVIS, Ķekavas novada pašvaldības sporta 
aģentūra. 
 
Vieta 
Sacensības notiks Rīgas HES akvatorijā Daugmales pludmalē (precīzāku info meklēt 
www.kambize.lv/kontakti) 
 
Laiks 
Kambīzes regate norisināsies 2014. gada jūnija mēnesī kādā no vējainām brīvdienām.  
   
Noteikumi 

• Sacensības tiks organizētas balstoties uz sacensību nolikumu (NOR) un LVA  
Tautas klases noteikumiem. 

• Sacensību ieskaitē netiks iekļauti dalībnieki, kas pēdējo 5 gadu laikā vismaz reizi 
ir iekļauti LVA reitingā, kur ieņēmuši augstāku vietu par piecpadsmito Formulas,  
desmito Slaloma disciplīnā vai piekto vietu viļņu disciplīnā. 

• Sacensību dalībniekiem uz burām visu sacensību laiku jābūt sacensību atbalstītāju 
uzlīmēm, ja organizatori ar tādām nodrošina (pretējā gadījumā iespējama 
diskvalifikācija). 
 



 
 
Grupas 
Visi dalībnieki startē vienā – open grupā 
   
Inventārs 
Inventārā ierobežojumus nosaka:  

• Buru laukuma izmērs nedrīkst pārsniegt 10m2 
• Vējdēļa korpusa platums nedrīkst pārsniegt 850mm (izņemot mācību –frīraida 

dēļus, RS:X un Bic techno 293) 
• Spuras maksimālais garums 600mm. 

  
 

Buru apzīmējumi 
Kā buru apzīmējumu rekomendējam lietot LVA izsniegtos numurus. Burtiem un 
numuriem jābūt labi salasāmiem un tiem uz buras jābūt krāsu kontrastā ar buras 
pamatkrāsu, to atrašanās vietai jābūt uzreiz virs pasākuma reklāmas. 
 
Peldspēja 
Ja sacensību galvenais tiesnesis ir noteicis individuālo peldlīdzekļu lietošanu, tad katram 
dalībniekam ir jāuzvelk glābšanas veste vai josta ar minimālo peldspēju 4 kg, kura spēj 
cilvēku noturēt virs ūdens kā minimums 5 minūtes. Bērniem un jauniešiem vecumā līdz 
18.gadiem glābšanas veste ir obligāta. 
  
Atbildība 
Dalībnieks sacensību laikā visu atbildību un risku uzņemas uz sevi. Sacensību 
organizators, LVA 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, ko viņš/viņa apliecina ar savu parakstu pieteikumu formā.  
  
Programma 
Sacensību diena:               
11.00 – 12.00              Dalībnieku reģistrācija 
12.15                           Sacensību atklāšana un dalībnieku sapulce 
12.45                           Pirmais iespējamais brauciens 
18.00                           Pēdējais iespējamais starts 
~ stundu pēc  
pēdējā starta    Apbalvošana  
 
Informācija sacensību laikā 
 
Visa nepieciešamā informācija sacensību laikā tiks izvietota uz sacensību ziņojumu dēļa, 
t. sk.: 
 



• Dalībnieku sanāksmes laiks, 
• Pirmā starta laiks, 
• Dalībnieku saraksts, 
• Rezultāti, 
• Apbalvošanas ceremonijas norises laiks un vieta. 

 
Ziņojumu dēlis tiks novietots pie sacensību sekretariāta vai sacensību zonā. 
 
 
Balvas 
Balvas no Hewlett-Packard, Dāvanuserviss.lv un AVIS 
 
 
Dalības maksa un iesniegumi 
Iesnieguma aizpildīšana dalībai un dalības maksa skaidrā naudā tiks ieturēta pie 
reģistrācijas. 
Dalības maksa ir 15,- EUR. 
 
  
Papildus informācijai 
Raitis Škutāns un Māris Minkevics 
tel. 29490402, 29233885 
raitis@kambize.lv 
maris@kambize.lv 
 
 
 
 
 


