Sacensību nolikums (NOR)

KAMBĪZES REGATE
Frīraida sacensības (tautas klase) bez vindsērfinga inventāra ierobežojuma.

Sacensības
Kambīze regate norisināsies laika posmā no 2012. gada 1. jūnija līdz 2012. gada 30.
septembrim.
Precīzs sacensību datums tiks izziņots www.kambize.lv, www.draugiem.lv/vindserfings,
www.windsurf.lv, www.windserfings.lv un www.surfline.lv, Interneta lapās ne vēlāk kā
divas dienas pirms sacensību dienas.
Nepiemērotu laika apstākļu dēļ sacensības var tikt pārceltas uz vēlāku laiku.
Organizators
Sacensības organizē Biedrība „Ūdenssporta klubs Kambīze”.
Sacensības atbalsta.
Hewlett-Packard, DāvanuServiss.lv, SurfPro.
Norises vieta
Sacensības norisināsies Rīga HES akvatorijā Salaspils vai Daugmales pludmalēs
(atbilstoši vēja virzienam).
Noteikumi
 Sacensības tiks organizētas balstoties uz sacensību nolikumu (NOR).
 Sacensību ieskaitē netiks iekļauti pēdējo 5 gadu LVA reitinga 15 spēcīgākie
dalībnieki jebkurā disciplīnā.
 Sacensību dalībniekiem uz burām visu sacensību laiku jābūt sacensību atbalstītāju
uzlīmēm (pretējā gadījumā iespējama diskvalifikācija).
Grupas
Visi dalībnieki startē vienā – open grupā
Inventārs
Visiem sacensību dalībniekiem jāierodas ar savu personīgo inventāru.

Buru apzīmējumi
Kā buru apzīmējums lietojami LVA izsniegtie numuri. Gadījumā, ja tādu nav ir jālieto
sacensību organizatoru izsniegtās atpazīšanas zīmes.
Burtiem un numuriem jābūt labi salasāmiem un tiem uz buras jābūt krāsu kontrastā ar
buras pamatkrāsu; to atrašanās vietai jābūt uzreiz virs pasākuma reklāmas.
Peldspēja
Ja sacensību galvenais tiesnesis ir noteicis individuālo peldlīdzekļu lietošanu, tad katram
dalībniekam ir jāuzvelk glābšanas veste vai josta ar minimālo peldspēju 4 kg, kura spēj
cilvēku noturēt virs ūdens kā minimums 5 minūtes.
Atbildība
Dalībnieks sacensību laikā visu atbildību un risku uzņemas uz sevi. Sacensību
organizators, LVA 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, ko viņš/viņa apliecina ar savu parakstu pieteikumu formā.
Programma
Sacensību diena:
09.00 – 10.30
11.00.
12.00
18.00

Dalībnieku reģistrācija
Sacensību atklāšana un dalībnieku sapulce
Pirmais iespējamais brauciens
Apbalvošana

Informācija sacensību laikā
Visa nepieciešamā informācija sacensību laikā tiks izvietota uz sacensību ziņojumu dēļa,
t. sk.:






Dalībnieku sanāksmes laiks,
Pirmā starta laiks,
Dalībnieku saraksts,
Rezultāti,
Apbalvošanas ceremonijas norises laiks un vieta.

Ziņojumu dēlis tiks novietots pie sacensību sekretariāta vai sacensību zonā.
Balvas
Balvas no Hewlett-Packard, Dāvanuserviss.lv un SurfPro
Dalības maksa un iesniegumi
Iesnieguma aizpildīšana dalībai un dalības maksa skaidrā naudā tiks ieturēta pie
reģistrācijas.

Dalības maksa ir 10,- LVL.
Papildus informācijai
Raitis Škutāns un Māris Minkevics
tel. 29490402, 29233885
raitis@kambize.lv
maris@kambize.lv

