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        Alternatīvas degvielas sistēmas 

 
Nolikums: 

Kluba Rietumkrasts Pavasara Balva 2011 
Liepāja, Karosta , 2010. gada 14. vai 15.maijs 

 
1. Sacensības 
1.1 Kluba Rietumkrasts Pavasara Balva 2011. 
 
2. Organizators 
2.1 Pasākumu organizē Vindsērfinga Klubs Rietumkrasts. 
2.2 Sacensības atbalsta, SIA „AGI centrs” (Auto gāze jūsu auto un laivai) www.agicentrs.lv un 
Latvijas Olimpiskā burāšanas skola. 
 
3. Norises vieta un laiks 
3.1 Sacensības norises vieta Liepājā – Karostā, kluba Rietumkrasts teritorijā Katedrāles ielā 15. 
3.2 Sacensības norises laiks šā gada 14. vai 15.maijā, precīzs sacensību datums tiks izsludināts 13.maijā portālos 
www.rietumkrasts.lv, www.surfline.lv un www.vindserfings.lv . 
 
4. Noteikumi 
4.1 2009/2012 ISAF Racing Rules of Sailing (RRS) - Windsurfing Competition Rules (WCR) 
4.2 Attiecīgās Klases Noteikumi (Class Rules) 
4.3 Šis nolikums (Notice of Race (NOR)) un Sacensības instrukcijas (Sailing Instructions (SIs)) 
4.4 Ja rodas konflikts starp Klases Noteikumiem (Class Rules) un Nolikumu (NOR), tad Nolikumam ir 
priekšrocība. 
 
5. Klases 
5.1 Techno 293 
5.1.1 Šī ir atsevišķa Klase zēniem un meitenēm Divīzijās A, B un C; 
5.2 RS:X  
5.2.1 Šī ir atsevišķa Klase vīriešiem un sievietēm; 
5.2.2 Šeit var būt atsevišķa ieskaite jauniešiem divīzijā D 
5.3 Raceboard 
5.3.1 Šī ir atsevišķa Klase vīriešiem un sievietēm; 
5.3.2 Šeit var būt atsevišķa ieskaite jauniešiem divīzijā D; 
5.3.3 Šeit var būt atsevišķa ieskaite kluba biedriem divīzijās E un F. 
5.4 Formula Windsurfing – Slaloms – Funrace  
5.4.1 Šī ir atsevišķa Klase vīriešiem un sievietēm; 
5.4.2 Šeit var būt atsevišķa ieskaite jauniešiem divīzijā D; 
5.4.3 Šeit var būt atsevišķa ieskaite kluba biedriem divīzijās E un F; 
5.4.4 Pie vēja stipruma 7 m/s un vairāk tiks doti starti Slaloma disciplīnā; 
5.4.5 Pie vēja stipruma 3 m/s un mazāk tiks doti starti Funrace un disciplīnā. 
5.5 Vispārēji 
5.5.1 Atkarībā no reģistrēto dalībnieku skaita vīrieši un sievietes, zēni un meitenes var startēt kopā. 
5.5.2 Maksimāli var būt 5 braucieni kursā vai 7 braucieni slalomā. 
5.5.3 Sacīkstes ir ieskaitītas, ja ir noticis vismaz 1 brauciens. 
 
6. Divīzijas 
6.1 Vecums: 
6.1.1 Sacensību dalībniekam jābūt sasniegušam minimālo vecuma robežu savā divīzijā līdz 2010. gada 31. 
decembrim. 
6.1.2 Sacensību dalībnieks nevar būt vecāks par maksimāli atļauto vecuma robežu savā divīzijā līdz 2011. gada 
31.decembrim. 
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6.1.3 Divīzija (A) maksimālais buras izmērs ir 3,5 kvm (bez vecuma ierobežojuma) 
6.1.4 Divīzija (B) vecumā līdz 15 gadiem. (Dzimuši 1997. gadā vai pēc tam, un ne vēlāk kā 2000.gadu) 
6.1.5 Divīzija (C) vecumā līdz 17 gadiem. (Dzimuši 1995. gadā vai pēc tam, un ne vēlāk kā 1999.gadu) 
6.1.6 Divīzija (D) vecumā līdz 20 gadiem. (Dzimuši 1992. gadā vai pēc tam, un ne vēlāk kā 1998.gadu) 
6.1.7 Divīzija (E) meistars, vīrietis, kurš ir sasniedzis 35 gadu vecumu (1975>) vai sieviete, kura ir sasniegusi 30 
gadu vecumu (1980>) 
6.1.8 Divīzija (F) Vecmeistars, vīrietis, kurš ir sasniedzis 45 gadu vecumu (1965>) vai sieviete, kura ir sasniegusi 
40 gadu vecumu (1970>) 
6.2. Lai izveidotu divīziju attiecīgā Klasē/Flotē ir nepieciešams kā minimums 3 dalībnieki. 
 
7. Inventārs 
7.1 Visiem sacensību dalībniekiem jāierodas ar savu personīgo inventāru izņemot Liepājas LOB skolas 
audzēkņus, kuriem inventārs tiks iedots no skolas vai nomas. 
 
8. Buru apzīmējumi 
8.1 Uz buras nacionāliem burtiem un buras numuram jābūt melnā krāsā uz balta fona, to izvietojums atbilstoši 
starptautiskiem burāšanas noteikumiem G pielikuma (RRS App. G.) 
 
9. Peldspēja 
9.1 Ja individuālie peldlīdzekļi ir noteikti, tad katram dalībniekam un pavadošās laivas komandas loceklim ir 
jāuzvelk glābšanas veste vai josta ar minimālo peldspēju 4 kg, kura spēj cilvēku noturēt virs ūdens kā 
minimums 5 minūtes. 
9.2 Individuālie peldlīdzekļi jauniešiem līdz 18 gadu vecumam ir noteikti kā obligāti. 
 
10. Atbildība 
10.1 Dalībnieks sacensību laikā visu atbildību un risku uzņemas uz sevi. Sacensību organizators vai kāds no 
amatpersonām, pārstāvjiem vai sponsoriem nav atbildīgi nekādos apstākļos par bojājumiem, zaudējumiem vai 
savainojumiem, kuri radušies uz ūdens vai arī krastā, personai vai arī inventāram. Piedalīšanās šajā pasākumā, 
tā atbalstīšana un piedalīšanās katrā braucienā ir katra burātāja paša lēmums un uz viņa/ viņas paša risku un 
atbildību. 
 
11. Distance 
11.1 Distance būs atbilstoši IFWC čempionātu noteikumiem vai Sacensību instrukcijām. 
 
12. Vērtēšana 
12.1 Vērtēšana notiek pēc low point skaitīšanas sistēmas. 
 
13. Programma 

09:30 – 11:00 Dalībnieku reģistrācija 
11:00 Atklāšana un dalībnieku sapulce 
12:00 Pirmais iespējamais starts 
17:00 Pēdējais iespējamais starts 
Apbalvošana 1 h pēc pēdējā finišējušā dalībnieka 

 
14. Sacensību Instrukcijas / Pasākuma Programma 
14.1 Sacensību Instrukcijas un Pasākuma sociālā Programma būs pieejama reģistrācijā. 
 
15. Apbalvojumi 
15.1 Ar Kluba diplomu tiks apbalvoti pirmās trīs vietas Klasē/Divīzijā atkarībā no reģistrēto 
dalībnieku skaita. 
15.2 T293 klasē katrā no divīzijām trīs labākie rezultāti. 
15.3 RS:X klasē katrā no divīzijām trīs labākie rezultāti. 
15.4 Raceboard klasē trīs labākie rezultāti, kā arī trīs labākie rezultāti katrā no divīzijām kluba biedru ieskaitē. 
15.5 FW , SL un Funrace klasēs trīs labākie rezultāti, kā arī trīs labākie rezultāti katrā no divīzijām kluba biedru 
ieskaitē. 
 
16. Ģērbšanās stils 
16.1 Pasākuma atklāšanas un apbalvošanas ceremonijas laikā dalībniekiem jābūt galanti ikdienišķi ģērbtiem. 
Organizators patur tiesības noraidīt ikviena dalību šim pasākumam, kura ģērbšanās standarti neatbilst šim 
gadījumam. 
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17. Dalības maksa un reģistrācija 
17.1 Reģistrācijas anketas aizpildīšana dalībai un dalības maksa skaidrā naudā tiks ieturēta pie reģistrācijas. 
17.2 Dalībniekiem līdz 18 gadu vecumam dalības maksa ir 3,- Ls 
17.3 Dalības maksa kluba Rietumkrasts biedriem ir 5,- Ls 
17.4 Dalības maksa tiem, kuri nav kluba Rietumkrasts biedri ir 10,- Ls 
 
18. Dzīvošana 
18.1 Detalizētu informāciju par dzīvošanas iespējām var atrast http://www.liepaja.lv 
 
19. Kontaktiem un Informācijai 
Jānis Jēkabsons 
Tālr.: +371 2 9490993 
Fakss: +371 6 3407373 
e-pasts: info@rietumkrasts.lv 


