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Latvijas Zēģelētāju savienības 
Latvijas atklātā burāšanas čempionāta rīkošanas 

nosacījumi. 

1. Par Latvijas atklātā burāšanas čempionāta (turpmāk – Čempionāts) Organizatoru var 
pieteikties jebkurš biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” (turpmāk – LZS) biedrs, 
kurš nodrošina punktā 6 noteiktos nosacījumus. 

2. Čempionāts notiek šādās burāšanas klasēs: 
2.1. Optimist klasē; 
2.2. ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7 klasēs; 
2.3. BIC Techno 293 klasē; 
2.4. iQFOiL klasē; 
2.5. Pēc organizatoru iniciatīvas var tikt pievienotas papildus klase(-es). 

3. Izvērtējot atbilstību šajā dokumentā noteiktiem nosacījumiem, organizatoru apstiprina 
LZS Valde. Vairāku pretendentu gadījumā, tiek izvērtēti subjektīvie apsvērumi – 
sacensību akvatorija, infrastruktūra, Organizatora pieredze, atrašanās vieta, u.c. 

4. Ievērojot dažādu klašu starptautisko sacensību piesātinātību kalendārā, vat tikt izvēlēts 
organizators un vieta Čempionātam švertlaivām un atsevišķi organizators un vieta 
Čempionātam vējdēļiem. Ieteicamais Čempionāta norises laiks  – iespējami vēlāk 
sezonā, piemēram, augusta otrā puses / septembra sākums. 

5. Organizatoram ir jānodrošina, ka plānotā Čempionāta datums nesakrīt/nepārklājas ar 2. 
punktā minēto klašu Eiropas un Pasaules čempionātiem, kā arī šo klašu Olimpisko spēļu 
laikā.  

6. Čempionāta organizēšanas nosacījumi: 
6.1. Organizatoram jānodrošina sacensību norise atbilstoši Starptautiskajiem 

Burāšanas Sacensību noteikumiem, tajā skaitā sacensību amatpersonas, tiesnešu 
aprīkojums, glābšanas komanda un aprīkojums, distances darbinieki un 
aprīkojums. Organizatora iesniegumā pēc iespējas jānorāda konkrēts iesaistīto 
personu saraksts un pieejamais aprīkojums, kā arī sacensību Galvenais tiesnesis 
un Protesta komisijas priekšsēdētājs. 

6.2. Atsevišķas distances vējdēļiem un laivām. 
6.3. Organizatoram jānodrošina sekojoši pakalpojumi un infrastruktūra: 

6.3.1. Dienā pirms sacensībām, organizēt treniņbraucienus. Tas dos iespēju 
sacensību organizētājiem pārbaudīt darbībā visu organizatoriski – tehnisko 
nodrošinājumu un veikt iespējamos uzlabojumus.  



6.3.2. Katras sacensību dienas rītā veikt treneru, sacensību amatpersonu un 
organizatoru sanāksmi. Sacensību organizatoram ir pienākums katras 
sacensību dienas beigās noskaidrot iespējamās nepilnības un veikt maksimāli 
iespējamo, lai nākamās dienas rīta sanāksmē ar treneriem un sacensību 
amatpersonām varētu atbildēt par paveikto vai veicamo.  

6.3.3. Ja sacensība tiek organizētas jūras akvatorijā: 
- Ja ir pieejamas divas tiesnešu jahtas/motorjahtas (distancei jūrā tām 

noteikti jābūt jūras spējīgām jahtām/motorjahtām darba kārtībā), tad uz 
starta jahtas/motorjahtas ir vismaz 2, bet labāk 3 tiesneši un jahtas 
vadītājs, kas vajadzības gadījumā palīdz; uz finiša jahtas/motorjahtas ir 2 
tiesneši vai sekretāres un jahtas/motorjahtas vadītājs, kas vajadzības 
gadījumā palīdz;  

- Ja ir viena tiesnešu jahta/motorjahta, tad tā vienlaicīgi ir starta un finiša 
jahta/motorjahta, un uz tās atrodas vismaz 2, bet labāk 3 tiesneši, un 2 
sekretāres un jahtas/motorjahtas vadītājs. 

6.3.4. Finiša un starta līnija nav viena un tā pati. Lai samazinātu gaidīšanas laiku 
starp startiem, ja tehniski ir iespējams, tad, piemēram, finiša līnija ir 
starta/finiša  jahtas/motorjahtas pretējā bortā no starta līnijas. 

6.3.5. Apsargāta teritorija ar treileru un motorlaivu stāvvietu, ērtu piebraukšanu un 
pārvietošanos teritorijā. Treneru motorlaivām ir jāatrodas tuvumā, lai nav 
jābrauc uz/no motorlaivas atrašanās vietas ar palīgtransportu/-iem, atstājot 
bērnus bez trenera uzraudzības. Iekāpšanu/izkāpšanu no motorlaivām 
vēlams nodrošināt tā, lai nebūtu jāiekāpj ūdenī. 

6.3.6. Dalībnieku laivu ielaišanai/izcelšanai jābūt drošai arī pie stipriem vējiem, 
viļņiem, ar atbilstošu platumu un piekļūšanu. 

6.3.7. Sacensību dienās ar bezmaksas pusdienām nodrošināt sportistus un 
sacensībām reģistrējušos komandu pārstāvjus/trenerus. 

6.3.8. Telpas sacensību amatpersonām. 
6.3.9. Printeris, bezvadu internets sacensību amatpersonu vajadzībām. 
6.3.10.  Labierīcības Čempionāta teritorijā. 
6.3.11.  Sacensību karoga masts ar vienlaicīgi vairāku karogu uzvilkšanas iespējas. 
6.3.12.  Naktsmītņu un ēdināšanas pakalpojumu pieejamība tuvākajā apkārtnē.  
6.3.13.  Atbilstoši normatīvajam regulējumam par publisku sporta pasākumu 

organizēšanu – mediķu klātbūtne un civiltiesiskā apdrošināšana ir obligāta. 
6.3.14.  Nodrošināt, ka Čempionāts tiek atspoguļots medijos.  

6.4. Rūpējoties par apkārtējo vidi, aicinām ierobežot vienreizējo plastmasas 
izstrādājumu izmantošanu. 

6.5. Organizatoram tiek rekomendēts nodrošināt dzeramā ūdens tvertnes, no kuriem 
sportisti var uzpildīt ūdens pudeles līdzņemšanai uz ūdens. 


