Biedrība “Latvijas Raceboard Asociācija”,
BIEDRU SAPULCES PROTOKOLS NR. 1/2019
Raceboard Latvijas kausa nolikums
MĒRĶIS
Rīkoties saskaņā 1988. gada 21. aprīlī pieņemtā Vindsērfinga Manifests mūžīgiem laikiem svarīgākajiem
pamatprincipiem:
• Vindsērfings ir ceļš uz neatkarību domās un dabā
• Vindsērfings noraida dogmu un sastingumu
• Vindsērfings ir plurāla sabiedrība
• Vindsērfingam ir raksturīgi jēdzieni: bura, dēlis, vējš, leņķis, kā arī cieņa pret Prezidentu*
• Vindsērfings ir labākā fiziskās un garīgās pilnveidošanās metode visos laikos, vietās un iedzīvotāju
slāņos
• Vindsērfingā ikvienam ir tiesības nodarboties arī ar neskaitāmiem citiem sportiem, lai pārliecinātos,
ka vindsērfings ir vislabākais ...
*sākotnēji Latvijas (PSR) Vindsērfinga asociācijas prezidents Māris Dāle, šodienas Raceboard.lv izpratnē: Latvijas nacionālās burāšanas autoritātes “Latvijas Zēģelētāju savienības” (LZS) valdes priekšsēdētājs Ansis Dāle un “Latvijas Raceboard Asociācijas” valdes priekšsēdētāja Vita Matīse.
Vienā vējā vienot visu paaudžu burātājus un iesaistīt jaunus. Apzināt, cik daudzi mēs esam, stiprināt
draudzību ar citu biedrību burātājiem. Noskaidrot spēcīgākos Raceboard klases burātājus visas 2019.
gada sezonas garumā.

1. NOTEIKUMI
1.1 Par LK ieguvēju var kļūt jebkurš Raceboard.lv un/vai jebkuras citas LZS dalīborganizācijas biedrs, kurš
sezonas laikā ir uzrādījis vislabāko rezultātu, t.i. lielāko punktu skaitu saskaņā ar aprēķina sistēmu.
1.2. LK posma un Latvijas čempionāta (RLC) statusu piešķir Raceboard.lv, pamatojoties uz vienošanos ar
sacensību organizatoru, kurš var nodrošināt:
1.2.1. sacensību formātu un distanci atbilstoši Starptautiskajiem Raceboard klases noteikumiem ;
1.2.2. LZS Tiesnešu kolēģijas pārstāvju operatīvu darbību;
1.2.3. divu dienu sacensību formātu ar vismaz 3 braucieniem.
1.3. Sacensību skaits:
1.3.1. sezonā ir vismaz trīs LK sacensības: divas LK ieskaites sacensības un Latvijas čempionāts;
1.3.2. ja sezonā notikušas piecas LK sacensības, tad dalībniekam LK ieskaites sacensības ar mazāko punktu
skaitu tiek dzēstas no kopējās punktu skaita summas.

2. DIVĪZIJAS
2.1 Raceboard.lv biedri sacensību sezonas garumā sacenšas par Latvijas Kausu absolūtajā vērtējumā
sekojošās Raceboard klases divīzijās:
2.1.1. Raceboard klasē sievietēm;
2.1.2. Raceboard klasē vīriešiem;
2.1.3. Raceboard klasē junioriem (gan vīriešiem, gan sievietēm vecumā līdz 23 gadiem).
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3. LATVIJAS KAUSA PUNKTU APRĒĶINA SISTĒMA
3.1. Raceboard Latvijas Kausa ieguvējs ir dalībnieks ar vislielāko iegūto kopējo punktu summu,
summējot 3 labākās LK ieskaites sacensības un Latvijas čempionātu attiecīgajā sezonā.
3.2. Tiek pielietota HIGH POINT skaitīšanas sistēma: dalībnieks katrā LK posmā, kurā piedalās, iegūst
vienu punktu plus tik punktus, cik dalībniekus viņš ir apdzinis noteiktās sacensības kopvērtējumā.
3.3. Ja LK sacensībās dalībnieks nepiedalās, tad par attiecīgām sacensībām iegūst 0 punktu.
3.4. Ja divi vai vairāki dalībnieki LK kopvērtējumā iegūst vienādu punktu summu, tad priekšroka tiek
dota tam dalībniekam, kurš ieguvis vairāk punktus visos LK posmos (t.i. no kopvērtējuma netiek
izslēgtas sacensības ar vismazāko iegūto punktu skaitu).
3.5. Ja pēc 3.4. punktā veiktiem aprēķiniem saglabājas vienāda punktu summa diviem vai vairākiem
sacensību dalībniekiem, tad priekšroka tiek dota tam dalībniekam, kurš ieguvis lielāko punktu
summu Latvijas čempionātā.
3.6. Ja pēc 3.5. punktā veiktiem aprēķiniem saglabājas vienāda punktu summa diviem vai vairākiem
sacensību dalībniekiem, tad priekšroka tiek dota tam dalībniekam, kurš ieguvis lielāko punktu
summu pēdējā LK ieskaites posmā un tā, kamēr vienam no dalībniekiem ir lielāks punktu skaits nekā
otram.

4. BALVAS un PUBLICITĀTE
4.1. LK kopvērtējuma pirmās vietas ieguvējs katrā divīzijā tiek apbalvots ar Raceboard Latvijas kausu.
4.2. LK kopvērtējuma pirmo 3 vietu ieguvēji katrā divīzijā tiek apbalvoti ar Latvijas Raceboard
Asociācijas diplomiem.
4.3. Informācija par LK sacensībām: organizatori, vēsture, tradīcijas, nolikumi, rezultāti, uzvarētāju
u.c. informācija, tiek atspoguļota īpašā sadaļā raceboard.lv un sociālajos medijos, tiek nodota
publicēšanai sailinglatvia.lv un buratajiem.lv, kā arī var tikt nodota atspoguļošanai citiem masu
medijiem.
5. LATVIJAS KAUSA SACENSĪBAS 2019.gadā
5.1. Latvijas kausa ieskaites sacensības:
5.1.1. USMAS regate: 8. – 9.jūnijs;
5.1.2. OŠU regate: 29. – 30. jūnijs;
5.1.3. VĪTOL regate: 20. – 21. jūlijs;
5.1.4. Baltic Challenge Cup : 24. – 25. augusts.
5.2. Raceboard Latvijas čempionāts: 14. – 15. septembris.
Valdes Priekšsēdētāja :

_____________ Vita Matīse

Valdes Locekle :
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Valdes Loceklis :
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Valdes Loceklis :

_____________ Juris Rožkalns
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