NOLIKUMS

2022. GADA FORMULA FOIL & SLALOM
LATVIJAS ČEMPIONĀTA SĒRIJA
sacensību sēriju datumi:
18.un/vai 19. Jūnijs, vieta tiks precizēta
23. un/vai 24. Jūlijs, vieta tiks precizēta
6. un/vai 7. Augusts, vieta tiks precizēta
30. un/vai 31. Augusts, vieta tiks precizēta
17. un/vai 18. Septembris, vieta tiks precizēta
rezerves datumi 1. un/vai 2. Oktobris, vieta tiks precizēta

www.vindserfings.lv www.sailinglatvia.lv
Organizē:
Latvijas Zēģelētāju savienība sadarbībā ar

Latvijas Vindsērfinga asociāciju
Sacensības notiks šādās klasēs:

2022. gada LATVIJAS ČEMPIONĀTS FORMULA FOIL
KLASĒ
2022. GADA LATVIJAS ČEMPIONĀTS SLALOM KLASĒ

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

2.

NOTEIKUMI
Sacensības tiek organizētas pēc:
Starptautiskajiem Burāšanas Sacensību Noteikumiem 2021-2024 (RSS).
Vindsērfinga Sacensību noteikumiem (WCR).
Formula Foil klases noteikumiem un čempionāta noteikumiem.
IFCA klases noteikumiem un čempionāta noteikumiem.
Šis nolikums.
Sacensību instrukciju.
Ja starp valodām ir konflikts, priekšroka būs tekstam angļu valodā.
* U13-U19 vecuma divīzijas Formula Foil klases sacensībās inventārs nevar pārsniegt
IQFoil klases noteikumos noteiktos inventāra izmēra un materiāla ierobežojumus.
Maksimālais dēļa platums ir 1000mm.
REKLĀMA
Dalībniekiem ir jāparāda organizatora izvēlēta un piegādāta reklāma, ieskaitot buru
uzlīmju uzlikšanu un pasākuma kreklu valkāšanu. Atbilstoši World Sailing (Pasaules
Burāšanas) noteikumus 20. punkta - “Reklāmas kodeksam”.

3.
KLASES UN DIVĪZIJAS
3.1. Čempionāts notiek šādās klasēs un divīzijās:
3.1.1. Formula Foil (FF):
3.1.2. Dzimumu divīzijas: Vīrieši un Sievietes.
3.1.2.1.
Vecuma divīzijas:
3.1.2.1.1.

3.1.2.1.2.
3.1.2.1.3.
3.1.2.1.4.
3.1.2.1.5.
3.1.2.1.6.
3.1.2.1.7.

U13 divīzijā ir dalībnieks, kas jaunāks par 13 gadiem (dzimis 2010. gadā vai vēlāk).
U15 divīzijā ir dalībnieks, kas jaunāks par 15 gadiem (dzimis 2008. gadā vai vēlāk).
U17 divīzijā ir dalībnieks, kas jaunāks par 17 gadiem (dzimis 2006. gadā vai vēlāk).
U19 divīzijā ir dalībnieks, kas jaunāks par 19 gadiem (dzimis 2004. gadā vai vēlāk).
U21 divīzijā ir dalībnieks, kas jaunāks par 21 gadiem (dzimis 2002. gadā vai vēlāk).
Meistars ir dalībnieks, kas vecāks par 40 gadiem (dzimis 1981. gadā vai agrāk).
Vecmeistars ir dalībnieks, kas vecāks par 50 gadiem (dzimis 1971. gadā vai agrāk).

3.1.3. IFCA Slaloms (SL) kā vienas divīzija Spura un Foils (saskaņā ar IFCA čempionāta
noteikumiem 5.b):
3.1.4. Dzimumu divīzijas: Vīrieši un Sievietes.
3.1.4.1.
Vecuma divīzijas:
3.1.4.1.1.

3.1.4.1.2.
3.1.4.1.3.
3.1.4.1.4.
3.1.4.1.5.
3.1.4.1.6.
3.1.4.1.7.

U13 divīzijā ir dalībnieks, kas jaunāks par 13 gadiem (dzimis 2010. gadā vai vēlāk).
U15 divīzijā ir dalībnieks, kas jaunāks par 15 gadiem (dzimis 2008. gadā vai vēlāk).
U17 divīzijā ir dalībnieks, kas jaunāks par 17 gadiem (dzimis 2006. gadā vai vēlāk).
U19 divīzijā ir dalībnieks, kas jaunāks par 19 gadiem (dzimis 2004. gadā vai vēlāk).
U21 divīzijā ir dalībnieks, kas jaunāks par 21 gadiem (dzimis 2002. gadā vai vēlāk).
Meistars ir dalībnieks, kas vecāks par 40 gadiem (dzimis 1981. gadā vai agrāk).
Vecmeistars ir dalībnieks, kas vecāks par 50 gadiem (dzimis 1971. gadā vai agrāk).

3.2.

Lai izveidotu divīziju kā minimums ir jābūt 5 reģistrētiem dalībniekiem divīzijā.

4.
4.1.

DALĪBAS MAKSA UN TIESĪBAS PIEDALĪTIES
Visiem dalībniekiem jāievēro SBF nolikums Nr.19 „Tiesības uz dalību kodekss” (ISAF
regulation 19 –„Eligibility Code”).

Dalībnieki ir jābūt Nacionālās vindsērfinga asociācijas biedriem, kas ir attiecīgās
starptautiskās vindsērfinga asociācijas biedri. Dalības formalitātes Latvijas
dalībniekiem var nokārtot uz vietas.
4.3. Dalībnieki var pieteikties tiešsaistē - veicot bankas pārskaitījuma maksājumu.
4.4. Dalībnieka pieteikums nav derīgs, kamēr nav samaksāta dalības maksa un izpildītas
prasības 4.5.punktā.
4.5. Reģistrējoties ir jāuzrāda:
• Personu apliecinošs dokuments (par dalību vecuma grupās)
• Vecāku atļaujas veidlapa (personām, kas jaunākas par 18 gadiem).
4.2.

5.
DALĪBAS MAKSA
5.1. Dalības maksa ir 50 euro par katru divu dienu sacensību un 40 euro par vienas dienas
sacensību (Dalībniekiem ar derīgu LVA licenci dalības maksa ir attiecīgu 40 un 30
euro).
5.2. Dalībniekiem līdz 18 gadu vecumam dalības maksa ir 40 euro par katru divu dienu
sacensību un 30 euro par vienas dienas sacensību (Dalībniekiem ar derīgu LVA licenci
dalības maksa ir attiecīgu 30 un 20 euro).
5.3. Dalības maksa sacensību vietā veicama noteiktajā reģistrācijas laikā skaidrā naudā Euro.
5.4. Dalības maksa ar bankas pārskaitījumu veicama ne vēlāk kā 2 dienas pirms sacensību
dienas uz:
Saņēmējs: Latvijas Vindserfinga asociacija
Banka: A/S Swedbank
IBAN: LV35 HABA 0551 0027 39831
SWIFTBIC: HABALV22
Masājumā lūdzu, norādiet “LC_2022”, dalībnieka vārdu, uzvārdu un klasi.
Maksājuma apstiprinājumu lūdzu nosūtīt: lva@vindserfings.lv
6. SACENSĪBU FORMĀTS
6.1. Vīrieši un sievietes, zēni un meitenes var startēt kopā atkarībā no dalībnieku skaita.
6.2. Kursa distance - ne vairāk kā 4 braucieni dienā, maksimāli 16 braucienu sērijā.
6.3. Slalom distance - ne vairāk kā 8 braucieni dienā, maksimāli 32 braucienu sērijā.
6.4. Formula Foil Čempionāts ir noticis, ja ir veikti vismaz 3 braucieni.
6.5. Slalom Čempionāts ir noticis, ja ir veikta vismaz viena pilna izslēgšanas sērija ar
finālu un mazo finālu. Kopēja starta gadījumā sacensības ir notikušas, ja veikti vismaz 3
braucieni.
6.6. Latvijas čempionāta sērija sastāv no maksimāli četriem posmiem katrā klasē. Posma
pnorises diena un klase tiks paziņota ceturtdienā pirms plānotā datuma.

7. SPROGRAMMA
7.1.

Vienas dienas sacensību programma.

Sestdiena vai Svētdiena

11:00 – 12:00
12:15

13:00

7.2.

Pirmais brīdinājuma signāls

18:00

Pēdējais brīdinājuma
signāls

90 pēc pēdējā
finišējušā

Apbalvošana

Divu dienu sacensību programma.
Sestdiena

11:00 – 12:00
12:15

13:00
18:00

Svētdiena

10:30
11:00
16:00
90 pēc pēdējā
finišējušā

8.
8.1.
8.2.

Reģistrācija
Atklāšanas
ceremonija/dalībnieku
sanāksme

Reģistrācija
Atklāšanas
ceremonija/dalībnieku
sanāksme
Pirmais iespējamais
brīdinājuma signāls
Pēdējais iespējamais
brīdinājuma signāls
Dalībnieku sanāksme
Pirmais iespējamais
brīdinājuma signāls
Pēdējais iespējamais
brīdinājuma signāls
Apbalvošana

INVENTĀRS UN INVENTĀRA APSKATE
Inventāra pārbaudi var veikt jebkurā pasākuma laikā.
Buras numuru atbilstība. Inventāra inspektori īpašu uzmanību pievērsīs buru
identifikācijas noteikumu ievērošanai.

9. SACENSĪBU INSTRUKCIJA
Sacensību Instrukcijas būs pieejama sacensību reģistrācijas vietā.
10.

DISTANCE
Distance būs attēlota Sacensību instrukcijā.
11. PROTESTA KOMITEJA
Protesta komiteja tiks organizēta saskaņā ar RSS 91 (a). Tās lēmumus var pārsūdzēt
saskaņā ar RRS 70.1.
12. VĒRTĒŠANA
Punktu skaitīšana notiks saskaņā ar WCR A pielikumu, ar izmetamā profilu atbilstoši
iQFoil un IFCA čempionāta noteikumiem.

13. TRENERI UN ATBALSTA LAIVAS
13.1. Pavadošās laivas ir jāreģistrē sacensību birojā. Pavadošo laivu vadītājiem ir jābūt
derīgai laivu vadīšanas apliecībai.
13.2. Pavadošo laivu vadītājiem, atrodoties uz ūdens, ir jālieto “kill cords”.
14. DROŠĪBA
14.1. Sacensību dalībniekiem un atbalsta laivu apkalpes locekļiem, atrodoties uz ūdens, ir
jāvelk individuālie peldlīdzekļi. Šis noteikums neattiecas uz apģērbu vai personisko
iekārtu īstermiņa nomaiņu vai pielāgošanu, vai arī, ja dalībnieks atrodas ostā. Ar šo tiek
mainīts RRS 40.1 punkts.
14.2. Katram dalībniekam un komandai uz atbalsta laivas ir jāvelk individuālie peldlīdzekļi,
kuri atbilst ISO 12402-5 (līmenis 50) standartam
15. SĒRIJAS PUNKTU SKAITĪŠANAS SISTĒMA
15.1. Latvijas čempionāta uzvarētājs ir dalībnieks ar vismazāko iegūto punktu summu
Latvijas čempionātā kopvērtējumā summējot visas Latvijas čempionāta posmus.
15.2. Latvijas čempionāta kopvērtējuma punktu summu dalībnieks iegūst summējot katra
posma iegūto galarezultāta punktu skaitu.
15.3. Ja sacensību dalībnieks nepiedalās kādā no Latvijas čempionāta posmiem, tas par
neapmeklēto posmu iegūst attiecīgā posma pēdējās vietas gala rezultātu +10 punktu.
Iegūtos punktus joprojām var izslēgt saskaņā ar NoR 15.2.
15.4. Ja divi vai vairāki dalībnieki Latvijas čempionāta kopvērtējumā iegūst vienādu punktu
summu, tad priekšroka tiek dota tam, kuram labāks izmestais posma rezultāts.
15.5. Ja saglabājas vienāda punktu summa diviem vai vairākiem sacensību dalībniekiem,
tad priekšroka tiek dota tam, kuram ir mazākā galarezultāta punktu summa pēdējā
Latvijas čempionātā posmā.
16. BALVAS
16.1. Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā sērijas posmā vīriešu, sieviešu un jauniešu divīzijā tiks
apbalvoti ar Latvijas čempionāta posma medaļām un diplomiem. Pirmo trīs vietu
ieguvēji Master un Grand master divīzijās tiks apbalvoti ar diplomiem.

16.2. Pirmais vīrietis un sieviete Formula Foil sērijas kopvērtējumā Latvijas čempionātā tiks
pasludināti par 2022. gada Latvijas čempionu Formula Foil klasē.
16.3. Pirmais U13, U15, U17, U19 un U21 divīzijā Formula Foil sērijas kopvērtējumā
Latvijas čempionātā tiks pasludināti par 2022. gada Latvijas čempionu Formula Foil
klasē.
16.4. Pirmais vīrietis un sieviete IFCA slaloma sērijas kopvērtējumā Latvijas čempionātā
tiks pasludināti par 2022. gada IFCA slaloma Latvijas čempionu.
16.5. Pirmais U13, U15, U17, U19 un U21 divīzijā IFCA slaloma sērijas kopvērtējumā
Latvijas čempionātā tiks pasludināti par 2022. gada IFCA slaloma Latvijas čempionu.
17. ATTEIKŠANĀS NO ATBILDĪBAS
Dalībnieks sacensību laikā ir peresonīgi atbildīgs par riskiem,kas rodas sacensību
laikā. Sacensību organizators vai kāda no amatpersonām, pārstāvjiem vai
sponsoriem nav atbildīgi nekādos apstākļos par bojājumiem, zaudējumiem vai
savainojumiem, kas 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 saskaņā ar RRS 4.
punktu - "Lēmums piedalīties sacensībās".

18. TIESĪBAS LIETOT PERSONAS DATUS UN ATTĒLUS
Dalībnieki un pavadošas personas, reģistrējoties savai dalībai sacensībās, automātiski
piešķir sacensību organizatoram tiesības uzglabāt, apkopot un publicēt reģistrācijas
veidlapā iekļautus personas datus, kā arī pastāvīgi izmantot pēc saviem ieskatiem
sacensību laikā. Uzņemtos video un foto attēlus un to reproducēšanu kurā piedalās
persona var veikt bez atlīdzības.

