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Raceboard Latvijas čempionāts 2019 
“Latvijas Raceboard Asociācija”, biedrība 
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Raceboard Latvijas čempionāts 2019  
ĶĪŠEZERS, Burāšanas klubs “360”  

2019. gada 07.–08. septembris 
www.raceboard.lv/LC2019 , www.sailinglatvia.lv   

 
ORGANIZATORS 

 
“World saling” MNA:  “Latvijas Zēģelētāju Savienības” biedrs 

 NCA: “Latvijas Raceboard Asociācija”  

 
ATBALSTĪTĀJI  

 

                       
 

RACEBOARD LATVIJAS ČEMPIONĀTS IETVER 
 

2019 RACEBOARD LATVIJAS ČEMPIONĀTU SIEVIETĒM UN VĪRIEŠIEM (RBLC) 
2019 RACEBOARD JUNIORU LATVIJAS ČEMPIONĀTU (RBJLC)  

http://www.raceboard.lv/LC2019
http://www.sailinglatvia.lv/
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SACENSĪBU NOLIKUMS  (NOR) 

Apzīmējums [DP] sacensību nolikuma punktā nozīmē, ka sods par šā punkta pārkāpumu drīkst pēc protestu 
komitejas ieskata būt vieglāks nekā diskvalifikācija. 
 

1. NOTEIKUMI 

1.1. Sacensības notiek atbilstoši:  
1.1.1. World Sailing Racing Rules of Sailing – Windsurfing Edition, turpmāk tekstā RRSw, 
1.1.2. International Raceboard Class Rules, 
1.1.3. Šim sacensību nolikumam, turpmāk tekstā NOR, 
1.1.4. Šo sacensību instrukcijai, turpmāk tekstā SI. 
1.2. Nacionālās autoritātes priekšraksti nebūs spēkā. 
1.3. Visiem dokumentiem, kas būs spēkā šajās sacensībās, noteicošais būs šo dokumentu teksts angļu 
valodā. 
 

2. REKLĀMA  

Uz buras var tikt pieprasīts izvietot sacensību rīkotāju izvēlētu un sagatavotu reklāmu. Tiek piemērots: 
World Sailing Regulation 20 ‘Advertising Code’. 
 

3. PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM. 

3.1. Sacensības ir atklātas visiem Raceboard klases noteikumiem atbilstošiem vējdēļiem. 
3.2.  Pieteikumi, ievērojot 5. punktā noteiktās papildu prasības, tiks pieņemti rakstiskā veidā 

 reģistrācijas laikā sacensību norises vietā. Pieteikumu veidlapas būs pieejamas Sacensību 
komitejas birojā. 

3.3. Reģistrējoties, sacensību dalībniekiem ir: 
3.3.1. jāiesniedz PIETEIKUMA VEIDLAPA, 
3.3.2. jāiesniedz INVENTĀRA VEIDLAPA, 
3.3.3. jāuzrāda PERSONU APLIECINOŠS DOKUMENTS,  
3.3.4. dalībniekiem vecumā līdz 18. gadiem ir jābūt tos pavadošam un par tiem atbildīgam 

 komandas trenerim vai pilngadīgam pārstāvim, kurš savu atbildību apstiprina ar parakstu 
dalībnieka pieteikuma veidlapā, 

3.3.5. sacensību dalībnieku treneriem un/vai pārstāvjiem ir personiski jāreģistrējas Sacensību 
komitejas birojā, veicot ierakstu atbilstošā veidlapā. 

 

4. PIELAIDE SACENSĪBĀM. 

Sacensībām tiks pielaisti tie dalībnieki: 
4.1. kuru vējdēļi būs veiksmīgi izgājuši inventāra pārbaudi,  
4.2. kuri būs izpildījuši šī nolikuma 3.3. un 5. punktu prasības,  
4.3. kuru treneri vai pārstāvji būs izpildījuši šī nolikuma 3.4. punkta prasības, ja dalībnieka vecums 
nepārsniedz 18. gadus. 
 

5.DALĪBAS MAKSA 

5.1. Dalības maksa ir 30 eiro. 
5.2. Jauniešiem un Junioriem līdz 23 gadu vecumam dalības maksa ir 15 eiro. 
5.2. Dalībniekiem, kuri dalības maksu būs samaksājuši ar bankas pārskaitījumu līdz 1. septembrim, tiek 
piemērota  atlaide 5 eiro apmērā. 
5.3 Novēlotas reģistrācijas un nesamaksājušie dalībniekiem pēc 7. septembra plkst. 10.45 ir jāmaksā novēlotas 
reģistrācijas papildus maksa 10 eiro.  
5.4. Dalības maksa var tikt maksāta:  
5.4.1. sacensību reģistrācijas vietā – skaidrā naudā reģistrācijas brīdī,  
 
 
 

http://www.sailing.org/tools/documents/RacingRulesofSailingWindsurfingEditionfor20172020-%5B24077%5D.pdf
http://www.sailing.org/tools/documents/RAC2018CR170918-%5B24197%5D.pdf
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5.4.2. ar bankas pārskaitījumu: 
Nosaukums: Latvijas Raceboard Asociācija   
Konts: LV30HABA0551046317947 
Banka: AS Swedbank, SWIFT: HABALV22  

Maksājuma uzdevumā nepieciešams iekļaut "RBLC2019 un LAT (buras numuru)". 
 
6. SACENSĪBU DIENAS KĀRTĪBA  

6.1. Sestdiena 07. septembris  9:30 – 10:45 dalībnieku reģistrācija, vējdēļu inventāra pārbaude 
                         11:00 Atklāšana un dalībnieku sapulce 
                         12:00 Pirmais iespējamais starts 
6.2. Svētdiena 08. septembris  10:00 Dalībnieku sapulce 
                          11:00 Pirmais iespējamais starts 
                          16:00 Pēdējais iespējamais starta brīdinājuma signāls 
                          17:00 – 18:00 Apbalvošana  
6.3. Sacensībās paredzēti ne vairāk kā 9 braucieni. 
6.4. Sacensības tiks uzskatītas par notikušām, ja tiks veikti vismaz 3 braucieni. 
 
7. DIVĪZIJAS 

7.1. Čempionāta dzimumu DIVĪZIJAS  

7.1.1. VĪRIEŠI (RBLC). 

7.1.2. SIEVIETES (RBLC). 

7.2. Čempionāta vecumu APAKŠDIVĪZIJAS: 
7.2.1. JUNIOR:   22 gadu vecumā un jaunāki (dzimuši 1997. vai vēlāk) (RBJLC). 
7.2.2. SENIOR:   23 gadu vecumā un vecāki (dzimuši 1996. vai agrāk). 
7.2.3. MASTER:   40 gadu vecumā un vecāki (dzimuši 1978. vai vēlāk). 
7.2.4. GRAND MASTER:  50 gadu vecumā un vecāki (dzimuši 1968. vai vēlāk). 
7.2.5. VETERAN:  60 gadu vecumā un vecāki (dzimuši 1958. vai vēlāk).  
7.2.6. SUPER VETERAN:  65 gadu vecumā un vecāki (dzimuši 1953. vai vēlāk). 
7.2.7. Burātājam tiek piemērota tikai viena vecuma apakš-divīzija 

 
8. INVENTĀRS, INVENTĀRA PĀRBAUDE [DP] 

8.1. Inventāra pārbaude notiks Sacensību komitejas birojā tuvumā;  
8.2. Vējdēļi un buras tiks izvēles kārtībā pārbaudītas uz to atbilstību klases noteikumiem;  
8.3. Sacensībām nozīmētais aprīkojuma inspektors var veikt jebkādus mērījumus, kas ir tā 
kompetencē.  
 
9. SACENSĪBU INSTRUKCIJA  

9.1. Sacensību instrukcija būs pieejama lejuplādēšanai www.raceboard.lv mājas lapā sākot no 2. 
septembra. 
9.2. Sacensību instrukcija tiks izlikta uz Sacensību komitejas ziņojuma dēļa 7. septembrī ne vēlāk kā 
plkst.10.00. 
9.3. Sacensību dalībnieki varēs saņemt SI kopijas Sacensību komitejas birojā. 
   
10. SACENSĪBU NORISES VIETA  

10.1. Sacensību dalībnieku pulcēšanās vieta ir burāšanas kluba 360 teritorijā.  
10.2. Sacensības notiks, Ķīšezera dienvidaustrumu daļā, iespējami tuvu BK “360”, mola tuvumā. 
 
10. SACENSĪBU DISTANCE  

Informācija par distanci tiks norādīta SI pielikumā. 
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12. VĒRTĒŠANA, REZULTĀTU SKAITĪŠANA  

12.1 Vērtēšana notiek pēc WCR Appendix A. noteikumiem, pielietojot “Low point system” 
12.2 Atsevišķās divīzijās rezultāti tiks noteikti pēc dalībnieku iegūtajiem punktiem kopvērtējumā. 
 

13. ATBALSTA LAIVAS 

13.1. Atbalsta laivas ir jāreģistrē Sacensību komitejas birojā, veicot ierakstu atbilstošā veidlapā. 
13.2. Atbalsta laivu vadītājiem jābūt LR derīgai atpūtas kuģu vadītāja apliecībai, kas jāuzrāda 
reģistrācijas laikā. 
 
14. VĒJDĒĻU UN LAIVU NOVIETOŠANA [DP] 

Sacensību norises dienās, laikā starp plkst. 20.00 un nākošās dienas plkst. 9.00: 
a) visiem vējdēļiem jābūt izceltiem krastā; 
b) visām atbalsta laivām jābūt pietauvotām vai izceltām krastā. 
 
15. BALVAS  

15.1. Ja divīzijā dalībnieku skaits:  
15.1.1. ir 3 vējdēļi, tad ar Latvijas čempionāta medaļu tiek apbalvots pirmais burātājs, papildus tam 
pirmajiem 3 tiek piešķirti atzinības raksti.  
15.1.1. ir 4 vējdēļi, tad ar Latvijas čempionāta medaļu tiek apbalvoti pirmie divi burātāji, papildus tam 
pirmajiem 3 tiek piešķirti atzinības raksti.  
15.1.2. ir 5 un vairāk vējdēļu, tad ar Latvijas čempionāta medaļām, tiek apbalvoti pirmie trīs burātāji, 
papildus tam pirmajiem pieciem tiek piešķirti atzinības raksti.  
15.2. Latvijas čempiona tituls:  
15.2.1. Pirmais vīrietis un sieviete RBLC izcīna “2019 Raceboard Latvijas čempions”  titulu. 
15.2.2. Pirmais Juniors izcīna “2019 Raceboard Junioru Latvijas čempions” titulu. 
15.2.3. Latvijas čempionu titulu izcīna Vīrietis, Sieviete un Juniors ar vismazāko punktu skaitu kopvērtējumā, ja 
attiecīgā divīzijā ir vismaz 5 vējdēļi. 
15.3. Visu divīziju pirmo triju vietu ieguvējiem ir jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Neierašanās gadījumā 
balvas un/vai medaļas tiem netiks piešķirtas. 
 

16. ATBILDĪBA PAR DALĪBU  

16.1. Dalībnieki piedalās sacensībās, paļaujoties tikai uz savu risku. Skat. RRSw 4. punktu - "Lēmums 
piedalīties sacensībās".  
16.2. Sacensību rīkotāji un Sacensību komiteja nav atbildīgi par varbūtējām avārijām, nelaimes 
gadījumiem, sacensību dalībnieku dzīvības vai veselības zaudēšanu vai kaitējumiem to mantai, pirms 
sacensībām, sacensību laikā vai pēc tām. 
 

17. TIESĪBAS IZMANTOT DATUS 

Piedaloties šajā pasākumā, dalībnieki automātiski, bez speciālas piekrišanas nodod sacensību organizatoriem 
un sponsoriem neierobežotas tiesības, bez atlīdzības, pēc to ieskatiem, radīt, izmantot un izrādīt jebkādus 
audio, foto un video materiālus un citas to reprodukcijas, kas radīti pasākuma vietā vai uz ūdens kas definēts 
NoR un SI, laikā no ierašanās pasākuma vietā līdz tās galīgai pamešanai.  
 

18. PAPILDU INFORMĀCIJA PAR SACENSĪBU NORISI  

18.1. www.raceboard.lv  mājaslapā, un sociālajos profilos.   
18.2. www.sailinglatvia.lv mājaslapā.  
18.3. Lai saņemtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar Raceboard.lv valdi: Juris Rozkalns (29232785), 
Gundars Osis (29212776), Ilona Grīnberga (29102518), Vita Matīse (26565290). 
18.4. Sacensību rezultāti tiek iekļauti Latvijas Kausa kopvērtējumā, bez izslēgšanas iespējas.  

http://www.raceboard.lv/
http://www.sailinglatvia.lv/

