
                     
Nolikums: 
Pāvilostas serf kluba "Spinout" Kauss 
Serf semināra norises vietā 2012. gada 04.08-05.08 
 
1. Sacensības 
1.1 Formulawindsurfing, Slalom 42 un tautas klase. 
  
2. Organizators 
2.1 Sacensības organizē Pāvilostas serf klubs "Spinout" un Dagnis Bricis. 
2.2 Sacensības atbalsta Pāvilostas novada dome, Sērf seminārs un Elmārs Smiltenieks. 
  
3. Norises vieta un laiks. 
3.1 Sacensības notiks Serf semināra norises vietā, sīkāk skatīt kartē. 
3.2 Sacensības Slalom 42 tiek rīkotas atkarībā no vēja prognozes. 
3.3 Paziņojums par Slalom 42 sacensību norisi tiks ievietots HYPERLINK 
"http://www.surfline.lv"www.surfline.lv, ne vēlāk, kā 2012.g. 02.augustā, plkst. 14:00. 
 

4. Noteikumi   
4.1 2009/2012 ISAF Racing Rules of Sailing-Windsurfing Competition Rules (WCR) 
4.2 FW Attiecīgās Klases Noteikumi 
4.3. IFCA Slalom klases Noteikumi 
4.4. Tautas klasē par noteikumiem tiks apstāstīts mītiņa laikā. 
 

5. Dalībnieki un sacensību formāts. 
5.1.Piedalīties var dalībnieks, kurš ir piereģistrējies un samaksājis dalības naudu. 
5.1 Visiem reģistrētiem sacensību dalībniekiem jābūt labam garastāvoklim, kā arī vēlme piedalīties 
sacensībās. 
5.2 Kauss ir izcīnīts, ja ir notikuši 3 braucieni. 
 

6. Klases 
6.1 Formula Windsurfing 
6.1.1 Šī ir atsevišķa Kausa izcīņas (atklātā) Klase vīriešiem un sievietēm ar atsevišķu vērtējumu. 
6.1.2 Maksimāli dienā var būt neierobežots skaits braucienu. 
6.2. Slalom 42 
6.2.1. Šī ir atsevišķa Kausa izcīņas (atklātā) Klase vīriešiem un sievietēm ar atsevišķu vērtējumu. 
6.2.2 Maksimāli dienā var būt neierobežots skaits braucienu. 
6.3 Tautas klase 
6.3.1 .Balvas izcīņa starp burātājiem-(ām), kam ir savs, jebkāda izskata vai izpildījuma dēlis ar buru un 
pamatota vēlme sacensties. 
6.4. Raceboard 
6.4.1. . Šī ir atsevišķa Kausa izcīņas (atklātā) Klase vīriešiem un sievietēm ar atsevišķu vērtējumu. 
 

 

7. Divīzijas 
7.1 Dzimums: Vīrieši un Sievietes. 
7.2 Vecums: neierobežots. 
 
8. Inventārs  
8.1 Visiem sacensību dalībniekiem jāierodas ar savu personīgo inventāru. ‘ 
8.2. Dalībniekiem, kuriem nav sava inventāra, serf klubs “Spinout”dod iespēju izīrēt sacensībām 
inventāru. 
 

 



9. Inventāra pārbaude  
9.1 Katra sacensību dalībnieka pienākums ir pārliecināties, ka viņa inventārs atbilst Klases 
Noteikumiem. 
 
10. Buru apzīmējumi 
10.1 FW klasei - jābūt skaidri saredzamam  numuram. stiprā krāsu kontrastā ar buras pamatkrāsu un 
nummuram jābūt reģistrētam LVA nummuru reģistrā. 
10.2 Tautas klasei - jābūt skaidri saredzamam nummuram, bet ar nosacījumu, ka tas nelīdzinās ar kādu 
no LVA reģistrēto nummuru, izņemot dalībniekus, kas ir LVA biedri. 
 
11. Drošība uz ūdens 
11.1 Ja individuālie peldlīdzekļi ir noteikti ar karogu Y, tad katram dalībniekam un pavadošās laivas 
komandas loceklim ir jāuzvelk glābšanas veste vai josta ar minimālo peldspēju 4 kg, kura spēj cilvēku 
noturēt virs ūdens kā minimums 5 minūtes. 
11.2. Bērni un jaunieši lieto glābšanas vestes neatkarīgi no karoga. 
  
12. Atbildība  
12.1 Dalībnieks sacensību laikā visu atbildību un risku uzņemas uz sevi. Sacensību organizators 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. 
 
13. Distance 
13.1 FW klasē distance būs atbilstoši IFWC čempionātu noteikumiem. 
13.2.Slalom 42 klasē distance atbilstoši laika apstākļiem. 
13.3. Tautas klasē stipri vienkāršota distance, pēc galvenā tiesneša ieskatiem. 
 
14. Vērtēšana 
14.1 Vērtēšana notiek pēc low points skaitīšanas sistēmas. 
 
15. Programma 
Pirmā diena 10:00 – 12:00 Dalībnieku reģistrācija Sērf semināra vietā(skat. Karti) un Spinout telpās. 
                               12:15 Sacensību atklāšana un dalībnieku sapulce 
                               13:00 Pirmais iespējamais starts 
                               19:00 Pēdējais iespējamais starts 
 Otrā diena               12:00 Pirmais iespējamais starts 
                               19:00 Apbalvošana(Serfkluba Spinout teritorijā) 
 
16. Balvas 
16.1 Ar Kausu un balvām no Pāvilostas surf kluba tiks apbalvotas pirmās 3 vietas atklātajā FW 
vērtējumā, Slalom 42 vērtējumā,Brīvajā klasē un Raceboard.atkarībā no dalībnieku skaita , tiks 
apbalvoti arī citu divīziju godalgoto vietu ieguvēji un kāds īpaši izcēlies kausa dalībnieks. 
  
17. Dalības maksa un iesniegumi 
17.1 Iesnieguma aizpildīšana dalībai un dalības maksa skaidrā naudā tiks ieturēta pie reģistrācijas. 

17.2 Dalības maksa ir 15,- LVL 
17.3 Dalībniekiem līdz 18 gadu vecumam un tautas klasei dalības maksa ir 5,- LVL 
 

 

 

18. Kontaktiem un Informācijai 
     Dagnis Bricis 
     dagnisb@windsurf.lv 
     www.dagnisb.blogspot.com 



     +37126444934 
 
 

 
 
    


