
 
 
 

LATVIJAS ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS BURĀŠANĀS 2023 
 

2023. gada 24. - 27. augusts 
NOLIKUMS / SAGATAVE 

 
 

Atruna ‘[DP]’ nolikuma noteikumā nozīmē, 
ka sods par šā noteikuma pārkāpumu 

pēc protestu komitejas ieskata 
var būt vieglāks kā diskvalifikācija. 

Atruna ‘[NP]’ nolikuma noteikumā nozīmē, 
ka laiva nevar protestēt pret citu laivu par šī  

noteikuma pārkāpumu. 
 

Sacensību rīkotāji: 
 
• Latvijas Zēģelētāju savienība, 
• Latvijas Optimist klases asociācija, 
• Latvijas Vindsērfinga asociācija, 
• Latvijas Laser burātāju asociācija, 
• Piem., klubs, kas organizē 

 
1. Noteikumi 
 
1.1 Sacensības notiks saskaņā ar noteikumiem, kas atrunāti Burāšanas sacensību noteikumos (BSN). 
1.2 Sacensībās tiks piemēroti arī šādi noteikumi: 
1.2.1 Optimist klases noteikumi 

https://www.optiworld.org/default/classinfo/content/id/Optimist-class-rules 
1.2.2 Techno 293 klases noteikumi 

https://www.sailing.org/classes/techno-293#Documents 
1.2.3 Techno 293 čempionātu noteikumi 

https://internationalwindsurfing.com/rules/ 
1.2.4 ILCA klases noteikumi 

http://www.laserinternational.org/rules-and-regulations/laser-class-rules/ 
1.2.5 IQFoil klases noteikumi 

https://www.iqfoilclassofficial.org/documents 
1.2.5.1 Dalībnieki IQFoil U15-U19 ieskaites grupās var izmantot jebkura ražotāja buru, bomi, mastu, dēli vai foilu, kas atbilst IQFoil 

klases izmēra un materiāla ierobežojumiem attiecīgajā ieskaites grupā. Maksimālais dēļa platums ir 1000mm. 
1.2.5.2 IQFoil Open ieskaites grupā var izmantot jebkura izmēra un ražotāja buru, bomi, mastu, dēli vai foilu. 
1.2.6 IQFoil klases čempionātu vadlīnijas 

https://www.iqfoilclassofficial.org/_files/ugd/297cf0_d7a5ca5f25014e37ab3f06df1e047b71.pdf 
 
1.3. Atšķirību gadījumā starp tekstiem dažādās valodās noteicošais ir teksts angļu valodā. 

 
2. Sacensību instrukcija 

 
Sacensību instrukcija būs pieejama sacensību birojā un oficiālajā ziņojumu vietnē tiešsaistē manage2sail.com ne vēlāk kā līdz 
čempionāta atklāšanai. 

 
3. Komunikācija 



 
3.1. Tiešsaistes oficiālais ziņojumu dēlis ir  

www.manage2sail.com 
 
4. Atbilstība un pieteikšanās 
 
4.1. Dalībniekam ir jābūt biedram nacionālajā klases asociācijā, kas ir attiecīgās starptautiskās klases asociācijas apmaksātais biedrs.  
4.2. Dalībniekam ir jābūt attiecīgajai klasei vai ieskaites grupai atbilstošā vecumā.  
4.3. Dalībnieka rīcībā ir jābūt derīgai civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai. 
4.4. Dalībniekiem, kas kvalificējas čempionātam, ir jāreģistrējas tiešsaistē – vietnē manage2sail.com un jāveic dalības maksas 

maksājums. 
4.5. Reģistrācija tiešsaistē jāveic līdz 2023. gada XX. augustam. 
4.6. Apstiprinot dalību sacensībās, dalībnieks sacensību birojā paraksta apliecinājumu par atbildības uzņemšanos. Dalībniekiem, kas 

ir jaunāki par 18 gadiem, to paraksta atbildīgā persona. 
4.7. Dalībnieka reģistrācija nav pabeigta, līdz nav veikts dalības maksas maksājums un nav izpildīti šī nolikuma 4.6. punkta 

nosacījumi. 
 

5. Maksājumi 
 
5.1. Dalības maksa katram sportistam ir 50 EUR. Dalības maksu neatmaksā. 
5.2. Dalības maksa pēc 2023. gada XX. augusta ir 70 EUR, ko iespējams samaksāt čempionāta norises vietā.  
5.3. Rekvizīti dalības maksas bankas pārskaitījumam: 

Organizatora nosaukums: 
Reģ. Nr.  
Banka: 
Swift: 
IBAN: 
Maksājuma mērķis: LCh2023, vārds, uzvārds, klase 

5.4. Reģistrējoties manage2sail.com vietnē iespējams dalības maksas norēķins ar maksājumu karti. 
5.5. Organizators nav atbildīgs par jebkurām izmaksām saistībā ar dalībnieka reģistrācijas neapstiprināšanu. 

 
6. Klases un ieskaites grupas 

 
6.1. Dalībnieku rezultātus	IQFoil un Techno293 klasēs	aprēķina katra dzimuma grupai atsevišķi, ja nav atrunāts citādi. 

 
6.2. Optimist klase un ieskaites grupas: 
6.2.1. Optimist kopvērtējuma ieskaites grupa – 

Zēni un meitenes vecumā līdz 16 gadiem (dzimuši 2008. gadā un jaunāki): 
6.2.1.01. Meitenes vecumā līdz 16 gadiem (dzimušas 2008. gadā un jaunākas); 
6.2.2. Optimist B ieskaites grupa – Zēni un meitenes vecumā līdz 12 gadiem (dzimuši 2012. gadā un jaunāki: 
6.2.2.01. Meitenes vecumā līdz 12 gadiem (dzimušas 2012. gadā un jaunākas); 
6.2.3. Optimist C ieskaites grupa – Zēni un meitenes vecumā līdz 10 gadiem (dzimuši 2014. gadā un jaunāki). 

 
6.3. ILCA4 klase un ieskaites grupas: 
6.3.1. Vīrieši vecumā līdz 18 gadiem (dzimuši 2006. gadā un jaunāki) un sievietes bez vecuma ierobežojuma; 
6.3.2. Sievietes vecumā līdz 18 gadiem (dzimušas 2006. gadā un jaunākas). 

 
6.4. ILCA6 klase un ieskaites grupas: 
6.4.1. Vīrieši un sievietes līdz 21 gadam (dzimuši 2003. gadā un jaunāki); 
6.4.2. Sievietes bez vecuma ierobežojuma 
6.4.3. Vīrieši un sievietes bez vecuma ierobežojuma. 

 
6.5. ILCA7 klase un ieskaites grupas: 
6.5.1. Vīrieši bez vecuma ierobežojuma; 
6.5.2. Master grupa (dzimuši 1988.g. un vecāki). 

 
6.6. Techno293 klase un ieskaites grupas: 
6.6.1. Minim 3,5 (ar buru līdz 3,5 m2) – dalībnieki vecumā līdz 13 gadiem (dzimuši 2011. g. – 2016.g. ieskaitot); 
6.6.2. U13 – dalībnieki vecumā līdz 13 gadiem (dzimuši 2011.g. – 2013.g. ieskaitot); 
6.6.3. U15 – dalībnieki vecumā līdz 15 gadiem (dzimuši 2009.g. – 2011.g. ieskaitot); 
6.6.4. U17 – dalībnieki vecumā līdz 17 gadiem (dzimuši 2007.g – 2009.g. ieskaitot); 
6.6.5. Dalībnieki bez vecuma ierobežojuma. 

 



6.7. IQFOIL klase un ieskaites grupas: 
6.7.1. U15 – dalībnieki vecumā līdz 15 gadiem (dzimuši 2009.g. – 2013.g. ieskaitot); 
6.7.2. U17 – dalībnieki vecumā līdz 17 gadiem (dzimuši 2007.g. – 2009.g. ieskaitot); 
6.7.3. U19 – dalībnieki vecumā līdz 19 gadiem (dzimuši 2005.g. – 2007.g. ieskaitot); 
6.7.4. U21 – dalībnieki vecumā līdz 21 gadam (dzimuši 2003.g. – 2005.g.); 
6.7.5. Dalībnieki bez vecuma ierobežojuma; 
6.7.6. OPEN – dalībnieki bez vecuma un noteikta inventāra ierobežojumiem. 

 
6.8. Lai Lai tiktu noteikta atsevišķa grupa, tajā ir jābūt reģistrētiem vismaz 5 (pieciem) dalībniekiem. 
6.9. Atkarībā no dalībnieku skaita vīrieši un sievietes var startēt kopā. 
6.10. IQFoil klasē ir vismaz divas starta grupas: 
6.10.1. U15, U17 
6.10.2. U19, U21, dalībnieki bez vecuma ierobežojuma un Open ieskaites grupa. 
6.11. Visām klasēm maksimālais braucienu skaits dienā ir 4 (četri) braucieni vai 6 (seši) IQFoil slaloma distancē. Maksimālais 

braucienu skaits čempionātā ir 12 (divpadsmit) braucieni vai 16 (sešpadsmit) IQFoil, ja vismaz 8 no tiem ir slaloma distancē. 
 

7. Reklāma 
 

7.1. Čempionāta rīkotājs var pieprasīt laivām izvietot tā izvēlētu un nodrošinātu reklāmu.  
7.2. Čempionāta rīkotājs dalībniekiem var prasīt video kameru un pozicionēšanas iekārtu izvietošanu bez papildu izmaksām 

dalībniekiem. 
 
 
8. Programma 
 
1.diena 24.aug. XX.00-XX.00 reģistrācija un apmērīšanas un 

aprīkojuma pārbaude 
XX.00 treniņbrauciens 

2.diena 25.aug. XX.00-XX.00 reģistrācija un apmērīšanas un 
aprīkojuma pārbaude 
XX.00 čempionāta atklāšana 
XX.00 sacensību dienas pirmais signāls krastā* 

3.diena 26.aug. XX.00 sacensību dienas pirmais signāls krastā* 

4.diena 27.aug. XX.00 sacensību dienas pirmais signāls krastā* 
Ne vēlāk kā XX.00 pēdējais brīdinājuma signāls 
Apbalvošana – cik ātri iespējams 

 
9. Inventārs un inventāra pārbaude 
 
9.1. Inventāra apskati var veikt jebkurā brīdī sacensību laikā.  
9.2. No reģistrācijas brīža līdz sacensību pēdējās dienas apbalvošanas beigām, sacensību inventārs ir jāglabā tam norādītajā vietā, 

izņemot laika posmu, kad tas tiek nolaists un izcelts no ūdens. Jebkura inventāra izņemšana no organizatoru norādītās vietas ir 
jāsaskaņo ar sacensību biroju. Piekļuve inventāram noteiktās stundās, ieskaitot tumsas stundas, var tikt ierobežota.  

9.3. Laivu un dēļu nolaišana un izcelšana no ūdens ir jāveic organizatoru norādītā vietā. 
 

10. Norises vieta 
 

... 
 

11. Distances 
 

11.1. Distances tiks attēlotas sacensību instrukcijā. 
11.2. Sacensības laivām un dēļiem norisināsies atsevišķās distancēs. 

 
12. Protestu komiteja 
 

Protestu komiteja strādās saskaņā ar RRS 91(a). Tās lēmumi ir apstrīdami saskaņā ar RRS 70.1. 
 

13. Vērtēšana 
 



13.1. Rezultātus skaita saskaņā ar RRS A pielikumu. 
13.2. Techno 293 un IQFoil klasēm rezultātus skaita saskaņā ar RRS WFRR A pielikumu. IQFoil klasei rezultātu aprēķinam piemēro arī 

IQFoil klases čempionātu vadlīnijas. 
  

13.3. Punktu skaitu Optimist, ILCA4, ILCA6 un ILCA7 ieskaites grupās nosaka pēc kopvērtējuma punktu skaita katrā starta grupā. 
 
14. Balvas 

 
14.1. Ar medaļām tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji katrā klasē/ieskaites grupā. 
14.2. Latvijas čempiona titulu izcīna pirmais Latvijas pilsonis katrā klasē/ieskaites grupā. 
14.3. Sacensību rīkotāji un atbalstītāji var paredzēt arī citas balvas. 

 
15. Treneru un pavadošās laivas 

 
15.1. Pavadošās laivas ir jāreģistrē sacensību birojā.  
15.2. Pavadošo laivu vadītājiem ir jābūt derīgai laivu vadīšanas apliecībai. 
15.3. Pavadošo laivu vadītājiem, atrodoties uz ūdens, ir jālieto “kill cord”.  
 
16. Drošība 

 
16.1. Saskaņā ar RRS 40.1 punktu sacensību dalībniekiem un arī pavadošo laivu komandas locekļiem, atrodoties uz ūdens, ir jāvelk 

individuālie drošības peldlīdzekļi. Šis noteikums nav jāievēro, atrodoties krastā. 
16.2. Katra dalībnieka un pavadošo laivu komandas locekļu individuālajiem drošības peldlīdzekļiem ir jāatbilst ISO 12402-5 (līmenis 

50) standartam.  
 
17. Publicitātes tiesības 

 
Sacensību amatpersonas, atbalsta personas un dalībnieki, reģistrējoties dalībai sacensībās, piekrīt, ka sacensību organizatoram 
ir tiesības uzglabāt, apkopot un publicēt reģistrācijas veidlapā iekļautos personas datus, kā arī sacensību laikā uzņemtos video 
un foto attēlus. 

 
18. Atteikšanās no atbildības 

 
Sacensību organizators vai kāda no amatpersonām, pārstāvjiem vai sponsoriem neatbild par bojājumiem, zaudējumiem vai 
savainojumiem, kas radušies personai vai inventāram uz ūdens vai krastā. Piedalīšanās šajā pasākumā, tā atbalstīšana un 
piedalīšanās katrā braucienā ir katra dalībnieka individuāls lēmums un viņa/viņas paša risks un atbildība saskaņā ar RRS 3. 
punktu - "Lēmums piedalīties sacensībās". 

 
19. Apdrošināšana 

 
Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālais segums uz šo pasākumu ir 500 000 eiro.  

 
20. Citi 
 
20.1. Informācija par naktsmītnēm, loģistiku utml. 

 
21. Kontaktinformācija 

 
 


