
 

 

APSTIPRINĀTS 
Latvijas Zēģelētāju savienība 

_______________________ 
 

Nolikums par sacensību  
“Ziemeļvalstu čempionāts burāšanā jauniešiem 2023”  

(Nordic Youth Championship 2023)  
organizatora atlasi un organizēšanas tiesību piešķiršanu 

 
1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1. Par sacensību “Ziemeļvalstu čempionāts burāšanā jauniešiem 2023” (Nordic Youth 
Championship 2023) (turpmāk tekstā – Sacensības) organizatoru var pieteikties 
Latvijas Zēģelētāju savienības (turpmāk tekstā – LZS) biedrs, kurš var izpildīt šajā 
nolikumā noteiktos kritērijus. 

1.2. Sacensības ir jāorganizē 2023. gada pēdējā jūlija mēneša nedēļā (24.-30. jūlijs). 

1.3. Sacensībām jānorisinās četras dienas.  

1.4. Sacensību dalībnieki ir World Sailing reģionālās grupas G (Dānija, Igaunija, Islande, 
Latvija, Lietuva, Igaunija, Norvēģija, Somija, Zviedrija, ) sportisti. 

2. Organizatora atlases kritēriji. 

2.1. Organizatoram ir sava burāšanas bāze (nomāta vai īpašumā) vai ir noslēgts nodomu 
protokols par atļauju organizēt sacensības ar burāšanas bāzes īpašnieku (nomnieku). 

2.2. Pretendents pēdējo piecu gadu laikā ir organizējis Latvijas čempionātu burāšanā vai 
Starptautiskas burāšanas sacensības kādā no LZS stratēģiskajām burāšanas klasēm. 

3. Organizatoram ir jānodrošina infrastruktūra un pakalpojumi ar šādām prasībām:  

3.1. Sacensību norise atbilstoši Starptautiskajiem Burāšanas Sacensību noteikumiem, 
NordicSF Rules of Nordic Championship (pielikums nr. 1). 

3.2. Kvalificēts tiesnešu sastāvs, tiesnešu aprīkojums un glābšanas laiva katrā distancē. 

3.3. Atbilstošs aprīkojums distancēm un distances darbiniekiem. 

3.4. Sacensības notiek vairākās (vairāk par divām) burāšanas akvatorijās/distancēs 
vienlaicīgi. 



 

 

3.5. Sacensību teritorijā:  

3.5.1. ir nodrošināta apsardze; 

3.5.2. ir treileru un motorlaivu stāvvieta; 

3.5.3. ir ērta iebraukšana, izbraukšana un viegli organizējama pārvietošanās; 

3.5.4. ir atsevišķas telpas Sacensību amatpersonām (žūrijai, sekretariātam); 

3.5.5. ir labierīcības – tualetes un dušas telpas, atbilstoši dalībnieku skaitam. 

3.6. Slips atbalsta laivu ielaišanai ūdenī (ne tālāk kā 2 km rādiusā no Sacensību vietas). 

3.7. Atbalsta laivu novietne vismaz 30 laivām (500 m rādiusā no Sacensību vietas). 

3.8. Teritorijā ir jābūt izvietotiem dalībvalstu karogu mastiem, kā arī karogmasts katrai no 
distancēm. 

3.9. Jānodrošina dalībnieki ar bezvada interneta bezmaksas pakalpojumu. 

3.10. Neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta klātbūtne Sacensību laikā. 

3.11. Jānodrošina sacensību apdrošināšanu. 

3.12. Naktsmītņu un ēdināšanas pakalpojumi ir pieejami līdz 300 sportistiem un 200 
pavadošajām personām 10 km rādiusā ap Sacensību vietu. 

3.13. Kemperu (dzīvojamo karavānu) vieta atrodas 2 km rādiusā ap Sacensību vietu. 

3.14. Dzeramais ūdens dalībniekiem Sacensību laikā. 

3.15. Tehniskais ūdens (inventāra skalošanai) Sacensību laikā. 

3.16. Ēdināšanas pakalpojums (par samaksu) Sacensību vietā. 

3.17. Foto un video materiāli Sacensību atspoguļošanai sociālajos tīklos atbilstoši LZS 
norādījumiem. 

3.18. Jānodrošina Sacensību dalībnieku iepriekšēju reģistrāciju atbilstoši NordicSF RNC 7.4. 
punktam. 

3.19. Jānodrošina Sacensību mājas lapu atbilstoši NordicSF RNC 7.6. punkta nosacījumiem. 

 

 

 



 

 

4. Sacensības notiek šādās burāšanas klasēs1, ar atsevišķu ieskaiti zēniem un meitenēm, 
atbilstoši WS apstiprinātajām vecuma grupām:  

4.1. Optimist klasē;  

4.2. Laser 4.7 , Laser Radial; 

4.3. BIC Techno 293 klasē U13, U15 un U17;  

4.4. iQfoil jaunieši U17 un U19; 

4.5. Zoom 8; 

4.6. 29er; 

4.7. Papildus klases var tikt pievienotas pēc organizatora iniciatīvas, saskaņojot ar LZS un 
NordicSF. 

5. Sacensību atklāšanu un slēgšanu organizatoram jāveic atbilstoši savlaicīgi iesniegtiem 
rakstiskiem LZS norādījumiem. 

6. Pieteikuma (atlasei) iesniegšanas termiņš un forma: 

6.1. Pieteikumu iesūtīšanas termiņš ir 2022. gada 31. janvāris; 

6.2. Pieteikumi iesūtami elektroniski uz e-pasta adresi info@sailinglatvia.lv; 

6.3. Organizatora iesniegumā pēc iespējas precīzi jānorāda iesaistīto personu saraksts un 
pieejamais aprīkojums sacensību norises vietā; 

6.4. Sacensību izdevumu un ieņēmumu tāme (indikatīva); 

6.5. Pieteikums noformējams brīvā formā, papildinot to ar pielikumiem atbilstoši punktiem 
6.3. un 6.4.. 

7. Organizatoru apstiprina LZS valde, izvērtējot atbilstību kritērijiem. 

7.1. Vairāku pretendentu gadījumā tiek īpaši izvērtēti šādi kritēriji – sacensību akvatorija, 
infrastruktūra, Organizatora pieredze, atrašanās vieta, publicitāte. 

7.2. Ar izvēlēto pretendentu LZS slēdz Sacensību organizēšanas līgumu. 

7.3. Sacensību nolikumu sagatavo LZS un to apstiprina NordicSF.	

	

                                                
1 Klases tiks precizētas. 


