
2020 RACEBOARD LATVIJAS ČEMPIONĀTS  
SIEVIETĒM, VĪRIEŠIEM 12.-13. SEPTEMBRIS 

un JAUNIEŠIEM 12. septembris  
 

SACENSĪBU INSTRUKCIJA 
  

1. NOTEIKUMI 
Sacensības notiek atbilstoši: 
   • Burāšanas sacensību noteikumiem 2017-2020 Vindsērfinga redakcijā, turpmāk tekstā BSN; 
  • Sacensības notiek #burāt ir forši kausa posms ietvaros, ko organizē Latvijas Zēģelētāju savienība ar Latvijas 
Sporta Federācijas Padomes un Izglītības un Zinātnes ministrijas atbalstu.  
 

2. ZIŅOJUMI 
 Ziņojumi sacensību dalībniekiem tiks izlikti uz ziņojumu dēļa Sacensību komitejas biroja tuvumā, kas 
atradīsies “Burāšanas kluba 360” telpās (blakus nomai).    
 

3. IZMAIŅAS UN PIELIKUMI SACENSĪBU INSTRUKCIJAI 
Izmaiņas un pielikumi sacensību instrukcijai tiks publicēti ne vēlāk kā 45 minūtes pirms pirmā 

brauciena brīdinājuma signāla, dienā, kurā tās stājas spēkā.  
 

4. SIGNĀLI KRASTĀ 
4.1.  Signāli krastā tiks doti paceļot karogus mastā, kas atrodas Sacensību komitejas biroja tuvumā. 
4.2.  Ja “AP” karogs ir pacelts krastā, “1 minūte” tiek aizvietota ar “ne mazāk kā 30 minūtes” signāla “AP” 

aprakstā BSN. 
4.3.  Klases karoga pacelšana krastā kopā ar 1 skaņas signālu nozīmē: 

"Vējdēļi drīkst doties distances virzienā.  Brīdinājuma signāls nākamajam braucienam tiks dots ne 
ātrāk kā pēc 25 minūtēm." Ja klases karogs krastā nav pacelts, vējdēļi ostu atstāt nedrīkst! 

 
5. BRAUCIENU SARAKSTS 

5.1. Brīdinājuma signālu dienas pirmajam braucienam ir paredzēts dot: 
 • 12. septembrī visām divīzijām - plkst. 13.00  
 • 13. Septembrī vīriešiem un sievietēm - plkst. 11.00 
5.3. 13. septembrī brīdinājuma signāls netiks dots pēc plkst. 16.00 
5.4. Sacensībās paredzēti ne vairāk, kā 4 braucieni dienā. 
 

6. KLASES KAROGI 
6.1.  1. Grupa: Racebaord  vīrieši un sievietes   “RB” burti uz balta karoga. 
6.2.       2. Grupa: Racebaord  jaunieši (U17&,15,13, 3.5)  “Raceboard” logo  uz balta  karoga.  
 

7. DISTANCE 
Sacensību instrukcijas pielikumos tiks attēlotas distanču shēmas un norādīta marku apņemšanas 
secība un virziens. 

 
8. MARKAS 

 Distances markas būs lielas, sarkanas piramīdas formas markas.  
 

9. STARTS 
9.1 Starta līnija būs starp kātu ar oranžu karogu uz Sacensību komitejas laivas un cilindrisku sarkanu 

marku. 
9.2 Vējdēlis, kurš startēs vēlāk, kā 4 minūtes pēc savas klases starta signāla, bez izskatīšanas tiks ar 

DNS. Ar šo tiek izmainīti BSN A4. un A5 punkti. 
 

10. FINIŠS 
Finiša līnija būs starp kātu ar zilu karogu uz Sacensību komitejas laivas un cilindrisku sarkanu marku. 
 

11. DISTANCES VEIKŠANAS PAREDZĒTIE LAIKI, KONTROLLAIKS 
11.1. Paredzētais laiks distances veikšanai pirmajam vējdēlim ir ne vairāk, kā 45 minūtes. 
11.2. Paredzētais laiks pirmās markas apņemšanai pirmajam vējdēlim ir ne vairāk, kā15 minūtes. 
11.3. Ja neviens vējdēlis nebūs apņēmis pirmo marku tās apņemšanai paredzētajā laikā, brauciens tiks 

pārtraukts. 
11.4. Neiekļaušanās paredzētajos laikos nevar būt par pamatu prasībai atjaunot rezultātu. Ar šo tiek 

izmainīts BSN 62.1(a) punkts. 
11.5. Vējdēlis, kas finišēs vēlāk, kā 20 minūtes pēc pirmā vējdēļa attiecīgajā divīzijā, kas veicis distanci, tiks 

bez izskatīšanas vērtēts kā  DNF. Ar šo tiek izmainīti BSN 35; A4. un A5. punkti. 
 

 



12. PROTESTI UN PRASĪBAS ATJAUNOT REZULTĀTU 
12.1. Protesta veidlapas var saņemt Sacensību komitejas birojā. Protesti un prasības atjaunot rezultātu 

jāiesniedz turpat, protestu iesniegšanas laika limita ietvaros. 
12.2. Protestu un prasību atjaunot rezultātu iesniegšanas laika limits ir 30 minūtes pēc karoga  "A"alfa 

pacelšanas krastā. 
12.3. Paziņojumi par protestu izskatīšanu tiks izlikti uz ziņojuma dēļa ne vēlāk kā 20 minūtes pēc protestu 

iesniegšanas laika limita beigām.  
12.3.1. Pirmās dienas protestu izskatīšana notiks ne ātrāk, kā otrās dienas 8.30..  
12.3.2. Pēdējā regates dienā prasība atjaunot rezultātu, kas balstīta uz Protestu komitejas lēmumu, 

jāiesniedz ne vēlāk, kā 30 minūtes pēc Protestu komitejas lēmuma publicēšanas. Ar šo tiek 
izmainīts BSN 62.2 punkts. 

 
13. VĒRTĒŠANA 

13.1. Vērtēšana notiks atbilstoši BSN Appendix A noteikumiem lietojot “Low point" sistēmu. 
13.2. Atsevišķās divīzijās rezultāti tiks noteikti pēc dalībnieku iegūtajiem punktiem  kopvērtējumā. 
13.3. Vērtēšana atsevišķās jauniešu vecuma divīzijas notiks neatkarīgi no dzimuma. 
13.4. Trīs braucieniem ir jābūt pabeigtiem, lai sacensības tiktu uzskatītas par notikušām. 
13.5. Atbilstoši Latvijas kausa nolikumam, rezultāts šajā Latvijas čempionātā nevar tikt izņemts no LK 

kopvērtējuma, kā sliktākais rezultāts.  
  

14. DROŠĪBAS PRASĪBAS 
14.1. Vējdēlim, kas izstājas no brauciena, par to, cik vien ātri iespējams, jāpaziņo Sacensību komitejai. 
14.2. Sacensību dalībniekiem visu laiku ir jābūt uzvilktām glābšanas vestēm, izņemot īsu brīdi, kas 

nepieciešams apģērba vai personiskā aprīkojuma sakārtošanai vai apģērba nomaiņai. “Visu laiku” 
ietver laika posmu no iziešanas uz ūdens līdz izkāpšanai krastā. Ar šo tiek izmainīti BSN 4. daļas 
preambula un 40. punkts.  

14.3.  Īpašie noteikumi saistībā ar drošības pasākumiem COVID-19, infekcijas izplatības ierobežošanai. 
Sacensību dalībnieki stingri apņemas ievērot valstī noteiktos drošības pasākumus, tostarp  

14.3.1. Uz sacensībām ir aizliegts ierasties personām, kurām ir noteikta pašizolācija, mājas karantīna, izolācija 
vai kurām ir elpceļu infekcijas pazīmes.  

14.3.2. Visu sacensību norises laiku un ārpus sacensību brauciena starta un finiša (no ierašanās brīža 
pasākuma vietā līdz aizbraukšanai no tās)., jāievēro noteikto distancēšanos.  

14.3.3. Higiēnas prasību ievērošana – mazgāt un dezinficēt rokas, kā arī lietot tikai savus līdzpaņemtos 
traukus (šķīvjus, karotes, dakšiņas, krūzes, glāzes). 

 
15. EKIPĒJUMA AIZVIETOŠANA  

 Bojāta vai nozaudēta ekipējuma aizvietošana iespējama tikai ar Sacensību komitejas atļauju. 
 

16. ATKRITUMU NOVIETOŠANA 
 Atkritumi var tikt novietoti uz oficiālajām, treneru un sportistus pavadošām laivām 
 

17. BALVAS 
 Balvas tiks pasniegtas katrai divīzijai. 
 

18. ATBILDĪBA 
18.1 Dalībnieki piedalās regatē, paļaujoties tikai uz savu risku, Skat. BSN 4. punktu - "Lēmums piedalīties 

sacensībās". 
18.2 Sacensību rīkotāji vai Sacensību komiteja nav atbildīgi par varbūtējām avārijām, nelaimes 

gadījumiem, sacensību dalībnieku dzīvības vai veselības zaudēšanu vai kaitējumiem to mantai, pirms 
regates, regates laikā vai pēc tās. 

 
19. TIESĪBAS IZMANTOT VĀRDU UN ATTĒLU 

Piedaloties šajā pasākumā, dalībnieki automātiski nodod sacensību organizatoriem un sponsoriem 
neierobežotas tiesības, bez atlīdzības, pēc to ieskatiem, radīt, izmantot un izrādīt jebkādus audio, foto un 
video materiālus un citas to reprodukcijas, kas radīti pasākuma vietā vai uz ūdens, laikā no ierašanās 
pasākuma vietā līdz tās galīgai pamešanai 
 

20. Sacensību komiteja  
Galvenais Tiesnesis:         JURIS ROŽKALNS 
Sacensību Sekretārs:         IVETA DAUDE 
Protesta komitejas vadītājs: ANDREJS BĒRZIŅŠ  

 
Tehniskās komitejas vadītājs:  GUNDEGA ZANDE  
Tiesnis:                SĀRA TOLSTIKA 

 
 
 
 Sacensību galvenais tiesnesis __________________________________________ 
 Juris Rožkalns 
 


