BeActive Pludmales spēles
Rīgas Kausa Burāšanā 2019 sacensību nolikums
Reģistrācija

Sacensību dalībnieki

Karte

Rezultāti

1.

Mērķis
 BeActive Pludmales spēļu mērķis ir popularizēt pludmales sporta veidus, kā arī veicināt aktīvu
dzīvesveidu individuāli un ģimenēs.

2.

Norises datums un vieta
 17.08.2019. – 18.08.2019
 Daugavas akvatorijā pie Vanšu tilta
 Plkst. 09.00 – 17.00 17.08.2019.
 Plkst. 10.00 – 18.00 18.08.2019.

3.

Organizatoriskā vadība
 BeActive Pludmales spēles organizē Latvijas Sporta federāciju padome sadarbībā ar Rīgas domi, sporta
klubu “SportLat”, Latvijas Zēģelētāju savienību un biedrību “Latvian Sailing Team”.

4.

Sacensību programma
 16.08.2019. Jahtu ierašanās un to novietošana Rīgas Sporta Burāšanas Centra piestātnē, Ķīpsalā,
Matrožu ielā 15.
 17.08.2019.
o 09:00 – 10:30 Reģistrēšanās
o 11:00 Sacensību atklāšanas ceremonija
o 12:00 Starts orientējoši Vanšu tilta rajonā (sacensību distance tiks paziņota sacensību
instrukcijā reģistrēšanās laikā)
o 16:00 Pēdējais iespējamais starts
 18.08.2019.
o 10:00 Kapteiņu sapulce
o 11:00 Starts Daugavā, orientējoši Vanšu tilta rajonā (sacensību distance tiks paziņota
sacensību instrukcijā reģistrēšanās laikā)
o 16:00 Pēdējais iespējamais starts
o 18:00 Apbalvošanas ceremonija

5.

Dalībnieki un vērtēšana
 Sacensības ir pieejamas laivām šādās jahtu klasēs un ieskaites grupās:
o Laser 4.7
o Laser Radial
o Techno 293:
 3.5
 U13
 U15
 U18
 Katrs dalībnieks ir atbildīgs par to, lai viņa jahta atbilstu klases noteikumiem; sacensību komitejai ir
tiesības veikt dalībnieku jahtu pārbaudi pēc dalībnieku reģistrācijas līdz sacensību slēgšanai.
 Jahtas neatbilstība klases noteikumiem var tikt sodīta ar diskvalifikāciju. Ar šo tiek mainīts RRS 62.1.(a).
 Ir paredzēti 8 braucieni, un sacensības tiks uzskatītas par notikušām, ja būs veikti vismaz 2 braucieni;
 Dalībnieki tiks vērtēti pēc Low-Point vērtēšanas sistēmas;
 Ja tiks veikti 4 vai vairāk braucienu, punktu summā netiks iekļauts 1 sliktākais rezultāts;
 Ja tiks veikti 7 vai vairāk braucienu, punktu summā netiks iekļauti 2 sliktākie rezultāti.
 Regate notiks atbilstoši:
o Burāšanas sacensību noteikumiem (BSN)
o Laser klases noteikumiem
o Techno 293 klases noteikumiem
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o šīs regates nolikumam
o šīs regates instrukcijai, kas tiks izsniegta dalībnieku reģistrācijas laikā
Atšķirību gadījumā starp sacensību instrukciju un šo nolikumu par pareizu tiks uzskatīta sacensību
instrukcija.

6.

Pieteikumi
 Sacensībās dalībniekiem vēlams startēt BeActive Pludmales spēļu pasākuma kreklos.
 Dalībnieku reģistrācija notiks mājaslapā https://pludmalesspeles.lsfp.lv/, aizpildot elektronisko
pieteikumu formu un veicot apmaksu 10 EUR par personu.
 Pieteikšanās jāveic līdz 12.augusta plkst. 18.00.

7.

Apbalvošana
 BeActive Pludmales spēļu Rīgas Kausa burāšanā 2019 sacensību uzvarētāju apbalvošana notiks
18.08.2019. pēc sacensību noslēguma Rīgas Sporta Burāšanas Centrā, Matrožu ielā 15.
 Apbalvoti tiks pirmo triju vietu ieguvēji katrā ieskaites grupā kopvērtējumā, saņemot BeActive
Pludmales spēļu medaļas vai kausus., ja ieskaites grupā ir vismaz 5 dalībnieki. Ja piedalās mazāk nekā
5 dalībnieki ieskaites grupā, tad apbalvots tiks tikai pirmās vietas ieguvējs.

8.

Atklāšana
 BeActive Pludmales spēles tiks atklātas 17.08.2019. plkst. 18:00 uz galvenās skatuves Lucavsalas
atpūtas parkā.
 Burāšanas sacensības tiks atklātas sacensību vietā sacensību dienā 17.08.2019. plkst. 11.00.

9.

Drošība
 Katrs dalībnieks, reģistrējoties, apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību
dalībai sacensībās un ievēros sacensību noteikumus un nolikumu. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18
gadiem, jābūt līdzi atbildīgajai personai, kas paraksta reģistrācijas anketu. Sacensību organizatori
nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

10. Datu apstrāde
 Pārzinis datu apstrādei ir biedrība “Sporta klubs SportLat”, reģ. nr. 40008107277, Ēvalda Valtera iela
46-31, Rīga, LV-1021.
 Dati var tikt nodoti biedrībai “Latvijas Sporta federāciju padomei”, kas ir BeActive Pludmales spēļu
organizators.
 Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai “Sportlat” ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses
datu apstrādē.
 Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu
datu apstrādes likuma 25. pantu.
 Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu
dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību
nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums.
Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās pēc pieprasījuma tiek minimizēti,
rakstot uz e-pastu: sportlat@sportlat.lv.

11. Citi noteikumi
 Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists - fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu
un piedalās sporta sacensībās”). ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista
pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā
atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju
noteikumus, kā arī normatīvos aktus”.
 Par jautājumiem, kuri nav minēti sacensību vispārīgajos noteikumos un sporta veidu nolikumos, lemj
organizators. Organizators patur tiesības veikt izmaiņas nolikumā, iepriekš nebrīdinot dalībniekus.
Dalībniekiem jāseko izmaiņām mājaslapā.
12. Kontaktinformācija
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Par Informāciju par sacensību norisi var saņemt, kontaktējoties ar Kristīni Štālu-Buli, biedrības “Latvian
Sailing Team” pārstāvi, pa tālruni 26587222 vai e-pastu stala@inbox.lv.
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