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SENIORU GP REGATE 2019. 
 

 

 SACENSĪBU VIETA UN LAIKS 
 

2019. gada 17. - 18. augusts 
Meleki, Salacgrīvas novads 57°36'49.5"N 24°23'16.9"E 

http://raceboard.lv/lv/sacensibas/senioru-gp/ 
 

ORGANIZATORS 

 
Rets Skrickis mob. 29105800  e-pasts: rs91@inbox.lv 

  

Saglabāt un popularizēt vējdēļu burāšanu bijušo un esošo sacensību dalībnieku vidū 
un noskaidrot labākos vējdēļu sportistus 

 

ATBALSTĪTĀJI 
 

           
                    www.skrickis.lv                                                            www.demonsport.lv  
 

SACENSĪBAS IETVER 

OPEN (šverta vējdēļu klase, bez inventāra ierobežojuma), Raceboard un Bic Techno sacensības,  
 klasiskās distancēs un pie labvēlīgiem vēja apstākļiem: slalomā vai maratonā.  

http://raceboard.lv/lv/sacensibas/senioru-gp/
http://www.skrickis.lv/
http://www.demonsport.lv/
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SACENSĪBU NOLIKUMS (NOR) 

 
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 un citu attiecīgu klašu noteikumiem 
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; 

 
3. PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM. 

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

reģistrācijas laikā sacensību norises vietā.  
3.3. Reģistrējoties, sacensību dalībniekiem ir jāreģistrējas kopīgā sarakstā.  
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, PIETEIKUMA VEIDLAPA būs pieejama reģistrācijas vietā.   

 
4. PIELAIDE SACENSĪBĀM. 

Sacensībām tiks pielaisti tie dalībnieki, kuri būs izpildījuši šī nolikuma 3. un 5. punktu prasības. 
 
5.DALĪBAS MAKSA 

5.1. Dalības maksa ir 25 eiro.  
5.2. ĪSTO VĪRU apakšgrupai un Jauniešu divīzijai dalības maksa ir 10 eiro. 
5.3. Dalības maksa tiks pieņemta sacensību reģistrācijas vietā – skaidrā naudā reģistrācijas brīdī.  
5.4. Dalības maksā iekļauta automašīnas stāvvieta, telts vieta, 2 pusdienu zupas, uzkodas, atspirdzinoši dzērieni 
un pludmales infrastruktūras izmantošana. 

 
6. SACENSĪBU DIENAS KĀRTĪBA  

6.1. Sestdiena 17. augusts        10:00 – 10:55 dalībnieku reģistrācija 
                         11:00 Atklāšana un dalībnieku sapulce 
                         12:00 Pirmais iespējamais starts 
     
6.2. Svētdiena 18. augusts  10:30 Dalībnieku sapulce 
                          11:00 Pirmais iespējamais starts 
                          15:30 Pēdējais iespējamais starta brīdinājuma signāls 
                          17:00 - 18:00 Apbalvošanas ceremonija  
6.3. Sacensībās paredzēti ne vairāk, kā 8 braucieni.  
6.4. Iespējamo braucienu skaits dienā un pusdienas pārtraukumu paziņos galvenais tiesnesis, vadoties 
no laika apstākļiem.                  
6.4. Sacensības tiks uzskatītas par notikušām, ja tiks veikti vismaz trīs braucieni. 
 

7. DIVĪZIJAS 

7.1. OPEN klasē (C) 
7.2. Raceboard klasē: 
7.2.1. Sievietes (A). 
7.2.2. Vecuma apakšgrupas vīriešiem (B): 

 ZEĻĻI (Seniori, Juniori) - sasnieguši 39 gadu vecumu vai jaunāki (dzimuši 1979. vai vēlāk) 
 PUIKAS (Master) - pārsniedzis 40 gadu vecumu (dzimuši 1978. vai agrāk) 

http://www.sailing.org/tools/documents/RacingRulesofSailingWindsurfingEditionfor20172020-%5B24077%5D.pdf
http://www.sailing.org/tools/documents/RAC2018CR170918-%5B24197%5D.pdf
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 VĪRIEŠI (Grand Master) - pārsniedzis 50 gadu vecumu (dzimuši 1968. vai agrāk) 
 VĪRI (Veteran) - pārsniedzis 60 gadu vecumu (dzimuši 1958. vai agrāk) 

  ĪSTIE VĪRI (Superveteran) – pārsniedzis 65 gadu vecumu (dzimuši 1953. vai agrāk) 

7.3. Atklātā un Bic Tehno šverta vējdēļu klase Jauniešiem (D): 
 3,5 - ar maksimālo buras laukumu 3,5 m2 (ieteicamais vecums līdz 13 gadiem); 
 U13 – vecumā līdz 13 gadiem (dzimuši 2007 vai vēlāk), ar maksimālo buras laukumu 5,8 m2; 
 U15 - vecumā līdz 15 gadiem (dzimuši 2005 vai vēlāk), ar maksimālo buras laukumu 6,8 m2; 
 U17 - vecumā līdz 17 gadiem (dzimuši 2003 vai vēlāk), ar maksimālo buras laukumu 7,8 m2; 
 “Pluss” - zēni un meitenes 17 gadu vecumā un vecāki (dzimuši 2002.g. vai agrāk). 

 
8. SACENSĪBU INSTRUKCIJA  

8.2. Sacensību instrukcija būs uz Sacensību komitejas ziņojuma dēļa.  
8.3. Sacensību dalībnieki varēs saņemt SI kopijas Sacensību komitejas birojā. 
   
9. SACENSĪBU NORISES VIETA  

9.1. Sacensību dalībnieku pulcēšanās vieta ir kempings “Meleki”. 
9.2. Sacensības notiks Rīgas jūras līcī, Meleku līcītī. 
 
10. SACENSĪBU DISTANCE  

Informācija par distanci tiks norādīta SI pielikumā. 
 

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. BALVAS  

13.1. Apbalvoti tiks visu grupu pirmo trīs vietu ieguvēji. 
13.2. Apbalvojumi tiks pasniegti Regates apbalvošanas ceremonijā.  
 

14. ATBILDĪBA PAR DALĪBU  

14.1. Dalībnieki piedalās sacensībās, paļaujoties tikai uz savu risku. Skat. RRSw 4. punktu - "Lēmums 
piedalīties sacensībās".  
14.2. 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. 
14.3. Glābšanas vestes, startējot braucienos jālieto obligāti. 
 

15. 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.  
 

16. PAPILDU INFORMĀCIJA PAR SACENSĪBU NORISI  

16.1. Regates informācija tiks publicēta www.raceboard.lv  mājas lapā, un sociālajos profilos.   
16.2. Lai saņemtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar regates organizatoru Retu Skricki. 
16.3. Sacensību galvenais tiesnesis – Juris Rožkalns un sekretāre - Iveta Daude. 
16.4. Naktsmītnes ir telšu vietas Meleku kempinga teritorijā. 
16.5. Dzīvosim “zaļi”, tamdēļ līdz ņemam savus traukus dzērienu, ēdienu un zupas baudīšanai. 

http://www.raceboard.lv/

