
NOLIKUMS

2011.gada sacensībām senioriem atklātajāvējdēļu klasē
                                               Senioru”GRAND PRIX”.

Mērķis un uzdevums:

Saglabāt un popularizēt vējdēļu burāšanu bijušo sacensību dalībnieku vidū un 
noskaidrot labākos vējdēļu sportistus – seniorus.

Vieta un laiks:

Daugavā Rīgas HES ūdenskrātuvē pie atpūtas bāzes “Raģi” 
Daugmales pagastā 9. – 10. jūlijā.

Vadība:

Senioru iniciatīvas atbalsta grupa un biedrība „49 cc „

Dalībnieki un inventārs:

Ikviens serfotājs no jebkuras valsts,kurš sasniedzis
– sievietēm 33 gadu vecumu
– vīriešiem 40 gadu vecumu

ar jebkura tipa vējdēli un buru ar neierobežotu laukumu un kurus var mainīt
atkarībā no laika apstākļiem sacensību laikā starp braucieniem.
     Dalībnieki sacenšas sekojošās vecuma grupās pēc reālā vecuma:
1.grupa – sievietes vecumā virs 33 gadiem
2.grupa – vīrieši vecumā 40 – 50 gadiem
3.grupa – vīrieši vecumā 50 – 60 gadiem
4.grupa -  vīrieši vecumā 60 - 70 gadiem
5.grupa -  vīrieši vecumā virs 70 gadiem

     Bez tam katrs dalībnieks parakstās,ka sacensību laikā ievēros organizētāju 
norādījumus,burāšanas sacensību un individuālās drošības noteikumus.Katrs 
dalībnieks ir pats atbildīgs par savu drošību un veselību.Glābšanas vestes vai cits 
dalībnieka peldspēju nodrošinošs inventārs(trapeces josta jeb bikses) startējot 
braucienos jālieto obligāti.

Programma:

09.jūlijā    -
līdz plkst.11.45 dalībnieku reģistrācija
12.00 atklāšanas parāde
13.00 maratons ap elektrolīnijas balstu Daugavas vidū.
                                                Pēc tam braucieni pa distanci
Pēc pēdējā brauciena dalībniekiem būs speciālas sacensības krastā, pēc atsevišķa 
nolikuma un šo sacensību rezultāti tiks ņemti vērā kopvērtējumā un netiks izslēgti no 
tā, kā sliktākais rezultāts



10.jūlijā    -
11.30 nākošie braucieni
15.00 – karsta soļankas zupa
16.00 apbalvošana un sacensību noslēgums

Sacensībās paredzēti vismaz 5 braucieni neieskaitot sacensību krastā

Vērtēšana:

Pēc LowPoint punktu skaitīšanas sistēmas.
Jā notiks visi paredzētie braucieni, tad ieskaitē sliktākais rezultāts tiek izslēgts, 
izņemot rezultātu, kas sasniegts  sacensībās krastā.

Apbalvošana:

Senioru  “Grand  Prix”  ieskaitē  apbalvo  pirmo  3  vietu  ieguvējus  ar  diplomiem un 
1.vietas ieguvējus ar ekskluzīvu balvu katrā vecuma grupā.

Dažādi:
– individuālie glābšanas līdzekļi – obligāti
– nakšņošana līdzpaņemtās teltīs.

Dalības maksa – 8.0 Ls. 

Iniciatīvas grupas vārdā
Juris Mikitāns    
e-pasts:mikitans@inbox.lv
Informācija pa tālruni – +37129226981
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