BURĀŠANAS KLUBA 360 SEZONAS SLĒGŠANAS SACENSĪBAS
VINDSERFINGĀ 2018
Ķīšezers, Rīga
SACENSĪBU NOLIKUMS
Mērķis
Noskaidrot veiklāko un ātrāko braucēju vējdēļiem, noslēdzoties 2018.gada sezonai.
Popularizēt vindsērfinga sportu, Burāšanas Klubu 360 un veicināt vindsērfinga sociālās dzīves
aktivitātes, nodrošinot tradīciju uzturēšanu un pārmantojamību starp Kluba Biedriem un citiem
vindsērfinga entuziastiem.
Organizators un sponsori.
Sacensības organizē Kluba 360 valde un entuziastu grupa
Sacensības atbalstītāji: Burusports (laiva un tehniskais aprīkojums). Cabo (gardumi). Venden
(slāpes).
Vieta
Sacensības notiks Rīgā, Ķīšezerā, Kluba 360 teritorijā. Burāšanas Kluba 360 teritorijā, Roberta
Feldmaņa ielā 8a.
Laiks.
Sacensības notiks 2018.gada 29.septembrī. Reģistrācija sacensībām pl. 11:30
Noteikumi.
Tā kā sacensības notiek atklātajā vējdēļu klasē, tad principiālu noteikumu nav. Dalībnieks var
izmantot jebkāda vējdēļa tipa inventāru, atkarībā no tam pieejamā. Dalībniekam jāciena
organizatori un jāievēro to sniegtie norādījumi un instrukcijas, jābūt korektiem pret citiem
sacensību un pasākuma dalībniekiem.
Jauniešu klasēm( U3,5; U13; U15; U17) jāievēro LVA noteikumi bērnu un jauniešu sacensībām.
Dalībniekiem jāievēro “Anti Dopping Code”.
Vērtēšana.
Vērtēšana notiek pēc „Klubs 360 point system” - kurš pirmais, tas uzvar!
Sacensības ir notikušas, ja ir veikts kaut viens brauciens.
Sacensību rezultāti netiek iekļauti Latvijas Kausa kopvērtējumā un LVA reitingā.
Dalībnieku grupas.
Kluba 360 biedru ieskaites grupa

Dāmu grupa
Jauniešu ieskaites grupas U3,5; U13; U15; U17 (visi dalībnieki)
Atklātā grupa (kopvērtējums)
Inventārs.
Dalībnieki startam sacensībās izmanto savu personīgo vai no kāda cita serfera aizlienētu inventāru.
Numuri uz burām.
Var arī nebūt, bet pats dalībnieks ir atbildīgs par to, vai finiša tiesnesis atpazīst konkrēto dalībnieku.
Drošība.
Glābšanas vestes ir rekomendēts lietot visu sacensību laiku, dalībniekam atrodoties uz ūdens.
Sacensību laikā dalībniekiem, jaunākiem par 17 gadiem, obligāti jālieto glābšanas vestes.
Atbildība.
Sacensību laikā un pēc tām dalībnieki paši ir atbildīgi par savu drošību un inventāru.
Sacensību programma.
•

reģistrācija

11:30 – 12:15

•

atklāšana & dalībnieku sapulce

12:30

•

pirmais iespējamais starts

13:00

•

zupas katls, pirts, karstais kubls utt.. ....

sākot no pl.15:00

•

apbalvošana 1h pēc pēdējā brauciena finiša

Reģistrācija un dalības maksa.
Sacensību dalības maksa Kluba biedriem 5 EUR, pārējiem dalībniekiem 10 EUR
Jauniešiem, kas jaunāki par 18 gadiem, dalība bez maksas.
Informācija.
Sacensību oficiālā mājas lapa www.360.lv
Kontakti:
Maris Birzulis
29239298
Dace Kurpniece
26529820

