
 

 

 

Burusports	  SUP	  Balva	  2015	  
SACENSĪBU	  NOLIKUMS	  

	  

Datums	  un	  vieta	  
23.maijs	  Rīga,	  Ķīšezers,	  R.Feldmaņa	  iela	  8	  

Sacensību	  formats	  
Sacensības	  notiek	  3	  grupās.	  	  
	  
Grupas	  	  
Vīrieši,	  Sievietes,	  Jaunieši	  līdz	  14	  gadu	  vecumam	  (dzimuši	  2001.gadā	  un	  vēlāk).	  	  
Ja	  grupā	  ir	  pieteikušies	  mazāk	  par	  5	  dalībniekiem,	  tai	  starts	  netiek	  dots	  un	  šie	  dalībnieki	  tiek	  
pievienoti	  citai	  grupai.	  	  

Klases	  	  
One	  design	  klase	  (ar	  Burusports	  nomas	  One	  Design	  tipa	  dēļiem	  un	  jebkādu	  airi	  pēc	  savas	  
izvēles).	  Sprinta	  distance.	  
Open	  klase	  (ar	  jebkāda	  tipa	  surf	  vai	  SUP	  dēli).	  Maratona	  distance	  7-‐10km	  
Tautas	  klase.	  Nedrīkst	  piedalīties	  ar	  Race	  tipa	  dēļiem.	  
	  
Distance	  
Distance	  akvatorijā	  tiek	  izlikta	  īsi	  pirms	  sacensību	  sākuma	  un	  ar	  distances	  zīmējumu	  iespējams	  
iepazīties	  sacensību	  reģistrācijas	  vietā.	  
	  
One	  Design	  distancē	  startē	  ne	  vairāk	  kā	  6	  braucēji	  viena	  hīta	  ietvaros.	  Dalībnieki	  pa	  hītiem	  tiek	  
sadalīti	  pēc	  loterijas	  principa.	  	  
	  
	  
Sacensību	  programma	  
	  
13:00	  –	  13:45	  	  Reģistrācija	  
13:45	  	   	   Dalībnieku	  sapulce	  
14:00	   	   pirmais	  iespējamais	  starts	  	  
	  
Apvalvošana	  30minūtes	  pēc	  pēdējā	  finišējušā.	  	  
Dalībniekiem	  pēc	  sacensībām	  pieejama	  pirts.	  	  
	  
NB!	  Sacensību	  programma	  var	  mainīties,	  atkarībā	  no	  paralēli	  notiekošajām	  sacensībām	  
Burusports	  Balva	  vindsērfingā.	  Sacensību	  organizatori	  darīs	  visu	  iespējamo,	  lai	  maksimāli	  
pieturētos	  pie	  programmas	  

	  



Drošība	  uz	  ūdens	  

Katrs	  sacensību	  dalībnieks	  pats	  uzņemas	  atbildību	  par	  savu	  veselību	  un	  drosību	  uz	  
ūdens.	  Sacensību	  laikā	  obligāti	  jālieto	  glābšanas	  vestes	  vai	  triecienvestes	  ar	  peldspēju!	  

Dalības	  maksa	  
Dalības	  maksa	  ir	  12,00	  EUR.	  	  
LSUPA	  biedriem	  dalības	  maksa	  ir	  7,00	  EUR.	  
Startam	  tikai	  Tautas	  klasē	  dalības	  maksa	  ir	  4,00	  EUR.	  
	  
Starta	  un	  finiša	  procedūra	  

Starts	  un	  finišs	  notiek	  netālu	  no	  krasta,	  šķērsojot	  līniju	  starp	  diviem	  norādītajiem	  karogiem.	  Pēc	  
starta	  līnijas	  šķērsošanas	  un	  pirms	  finiša	  līnijas	  šķērsošanas	  skriešana	  nav	  pieļaujama,	  
dalībniekiem	  ir	  jāatrodas	  uz	  dēļa	  un	  jāpārvietojas	  tikai	  ar	  aira	  palīdzību.	  

Dalībieku	  sapulce	  un	  apbalvošana	  

Ierašanās	  uz	  dalībnieku	  sapulci	  un	  apbalvošanas	  procedūru	  visiem	  dalībniekiem	  ir	  obligāta.	  
	  
Kontaktinformācija	  
	  
Burusports	  
Valdis	  Kļaviņš	  
E:	  valdis@burusports.lv	  
www.burusports.lv	  


