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 Sacensību nolikums:  
Raceboard Latvijas čempionāts 2022 
“Latvijas Raceboard Asociācija”, biedrība 

 

 
 SACENSĪBU NOLIKUMS  

Raceboard Latvijas čempionāts 2022  
JŪRMALA : Rīgas Jūras līcis, Lielupe  

2022. gada 13.– 14. augusts 
http://raceboard.lv/lv/reitingi/latvijas-cempionats/  

 
LATVIJAS ZĒĢELĒTĀJU SAVIENĪBAS PILNVAROTAIS ORGANIZATORS 

 “Latvijas Raceboard Asociācija”, biedrība ar 

Biedrības "Jūrmalas Vindsērfinga burāšanas un SUP airēšanas klubs" atbalstu 
ATBALSTĪTĀJI 

 

   
 

RACEBOARD LATVIJAS ČEMPIONĀTĀ TIEK NOSKAIDROTI 
 

2022 RACEBOARD LATVIJAS ČEMPIONE/S   
SIEVIETĒM (RBSLC), VĪRIEŠIEM (RBVLC) un JAUNIETIS (RBJLC)  

 
SACENSĪBU NOLIKUMS  (NOR) 

Apzīmējums [DP] nozīmē, ka sods par šī noteikuma pārkāpumu pēc protestu komitejas ieskata var būt 
vieglāks nekā diskvalifikācija. 
 
1. NOTEIKUMI 

1.1. Sacensības notiek atbilstoši:  
1.1.1. The Racing Rules of Sailing  – Windsurfing Fleet Racing Edition (WCR)  
1.1.2. International Raceboard Class Rules, 
1.1.3. Šim sacensību nolikumam, turpmāk tekstā NOR, 
1.1.4. Šo sacensību instrukcijai, turpmāk tekstā SI. 
 

http://raceboard.lv/lv/reitingi/latvijas-cempionats/
https://www.sailing.org/tools/documents/RRS20212024WindsurfEdition1Jan2021-%5b27128%5d.pdf
http://www.sailing.org/tools/documents/RAC2018CR170918-%5B24197%5D.pdf
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2. PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM. 

2.1. Sacensības ir atklātas visiem Raceboard klases noteikumiem atbilstošiem vējdēļiem. 
2.2.  Pieteikumi, ievērojot 5. punktā noteiktās papildu prasības, tiks pieņemti rakstiskā veidā 

 reģistrācijas laikā sacensību norises vietā. Pieteikumu veidlapas būs pieejamas Sacensību 
komitejas birojā. 

2.3. Reģistrējoties, sacensību dalībniekiem ir: 
2.3.1. jāiesniedz PIETEIKUMA VEIDLAPA, 
2.3.2. dalībniekiem līdz 18 gadu vecumam ir jābūt tos pavadošam un par tiem atbildīgajam 

 komandas trenerim vai pilngadīgam pārstāvim, kurš savu atbildību apstiprina ar parakstu 
dalībnieka pieteikuma veidlapā, 

2.3.3. sacensību dalībnieku treneriem un/vai pārstāvjiem ir personiski jāreģistrējas Sacensību 
komitejas birojā, veicot ierakstu atbilstošā veidlapā. 

 

3. PIELAIDE SACENSĪBĀM. 

Sacensībām tiks pielaisti tie dalībnieki: 
3.1. kuri būs izpildījuši šī nolikuma 2.3. un 4. punktu prasības,  
3.2. kuru treneri vai pārstāvji būs izpildījuši šī nolikuma 2.3.2. punkta prasības, ja dalībnieka vecums 
nepārsniedz 18 gadus. 
 

4.DALĪBAS MAKSA 

4.1. Dalības maksa ir 30 eiro. 
4.2. Jauniešiem un Junioriem līdz 23 gadu vecumam dalības maksa ir 15 eiro. 
4.3. Novēlotas reģistrācijas un nesamaksājušie dalībniekiem pēc 13. augusta plkst. 10.45 ir jāmaksā novēlotas 
reģistrācijas papildus maksa 5 eiro.  
4.4. Dalības maksa var tikt maksāta:  
4.4.1. sacensību reģistrācijas vietā – skaidrā naudā reģistrācijas brīdī,  
4.4.2. ar bankas pārskaitījumu: 

Nosaukums: Latvijas Raceboard Asociācija   
Konts: LV30HABA0551046317947 
Banka: AS Swedbank, SWIFT: HABALV22  

Maksājuma uzdevumā nepieciešams iekļaut "RBLC2022 un LAT (buras numuru)". 
 
5. SACENSĪBU DIENAS KĀRTĪBA  

5.1. Sestdiena 13. augusts     10:00 – 11:45 dalībnieku reģistrācija, vējdēļu inventāra pārbaude 
                         12:00 Atklāšana un dalībnieku sapulce 
                         13:00 Pirmais iespējamais starts 
     18:30 Dienas pēdējā iespējamā starta brīdinājuma signāls 
5.2. Svētdiena 14. augusts  10:00 Dalībnieku sapulce 
                          11:00 Pirmais iespējamais starts 
                          16:00 Sacensību pēdējā iespējamā starta brīdinājuma signāls 
                          17:00 – 18:00 Apbalvošana  
5.3. Sacensībās paredzēti ne vairāk kā 8 braucieni. 
5.4. Sacensības tiks uzskatītas par notikušām, ja tiks veikti vismaz 3 braucieni. 
 
6. DIVĪZIJAS 

6.1. JUNIORI (zēni un meitenes) U23 vecumā līdz 22 gadiem (dzimuši 2000 vai vēlāk) (RBJLC) 

6.2. DIVĪZIJAS PIEAUGUŠAJIEM:  

6.2.1. SIEVIETES (RBSLC). 

6.2.2. VĪRIEŠI (RBVLC)  
6.3. vecumu APAKŠ-DIVĪZIJAS vīriešiem: 
6.3.1.  SENIOR     23 gadu vecumā un vecāki (dzimuši 1999. vai agrāk). 
6.3.2.  MASTER               40 gadu vecumā un vecāki (dzimuši 1981. vai agrāk). 
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6.3.3.  GRAND MASTER:   50 gadu vecumā un vecāki (dzimuši 1971. vai agrāk). 
6.3.4.  VETERAN:    60 gadu vecumā un vecāki (dzimuši 1961. vai agrāk).  
6.3.5.  SUPER VETERAN:    65 gadu vecumā un vecāki (dzimuši 1956. vai agrāk). 
 

 
7. INVENTĀRS, INVENTĀRA PĀRBAUDE [DP] 

7.1. Inventāra pārbaudes var tikt veiktas jebkurā sacensību norises brīdī;  
7.2. Izvēles kārtībā vējdēļi un buras var tikt pārbaudītas uz to atbilstību klases noteikumiem;  
7.3. Sākot ar reģistrāciju  un līdz pasākuma beigām-  visu laiku atrodoties krastā, izņemot ieiešanu un 
iziešanu, aprīkojumu glabā saskaņotā vietā. Jebkura aprīkojuma maiņa vai pārvietošana no sacensību 
vietas nepieciešama iepriekšēja rakstiska sacensību komitejas piekrišana. 
 
8. SACENSĪBU INSTRUKCIJA  

8.1. Sacensību instrukcija būs pieejama lejuplādēšanai www.raceboard.lv mājas lapā sākot no  
05. augusta. 
8.2. Sacensību instrukcija tiks izlikta uz Sacensību komitejas ziņojuma dēļa 13. augustā ne vēlāk kā 
plkst.10.00. 
8.3. Sacensību dalībnieki varēs saņemt SI kopijas Sacensību komitejas birojā. 
   
9. SACENSĪBU NORISES VIETA  

9.1. Sacensību dalībnieku pulcēšanās vieta ir burāšanas sacensību teritorijā.  
9.2. Sacensības notiks, Jūrmalā, Rīgas jūras līcī vai Lielupē atkarībā no laika apstākļiem un 
saskaņojuma ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības atbildīgo struktūrvienību.  
 
10. SACENSĪBU DISTANCE  

Informācija par distanci tiks norādīta SI pielikumā. 

 
11. VĒRTĒŠANA, REZULTĀTU SKAITĪŠANA  

11.1 Vērtēšana notiek pēc WCR Appendix A. noteikumiem. 
11.2 Atsevišķās divīzijās rezultāti tiks noteikti pēc dalībnieku iegūtajiem punktiem kopvērtējumā. 
 

12. ATBALSTA LAIVAS 

12.1. Atbalsta laivas ir jāreģistrē Sacensību komitejas birojā, veicot ierakstu atbilstošā veidlapā. 
12.2. Atbalsta laivu vadītājiem jābūt LR derīgai atpūtas kuģu vadītāja apliecībai, kas jāuzrāda 
reģistrācijas laikā. 
 
13. VĒJDĒĻU NOVIETOŠANA, ATRAŠANĀS UZ ŪDENS [DP] 

Sacensību norises dienās dalībnieki var atrasties uz ūdens tikai un vienīgi saskaņa ar paredzētiem 
startiem un nokļūšanu pēc braucieniem krastā.  Ārpus šī laika atrašanās uz ūdens ir jāsaskaņo ar 
sacensību komiteju.  
 
14. BALVAS  
14.1. Latvijas čempiona tituls:  
14.1.1. Pirmais VĪRIETIS RBVLC un SIEVIETE RBSLC izcīna “2022 Raceboard Latvijas čempions”  titulu. 
14.1.2. Pirmais JUNIORS izcīna “2022 Raceboard Jauniešu Latvijas čempions” titulu. 
14.1.3. Latvijas čempionu titulu izcīna Vīrietis, Sieviete un Jaunietis ar vismazāko punktu skaitu kopvērtējumā, 
ja attiecīgā divīzijā ir vismaz 5 vējdēļi.  
14.2. Divīziju pirmo triju vietu ieguvējiem tiks pasniegtas LZS medaļas. 
14.3. Visu divīziju un apakš-divīziju pirmo triju vietu ieguvējiem tiks pasniegtas balvas un diplomi. 
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15. ATBILDĪBA PAR DALĪBU  

15.1. Dalībnieki piedalās sacensībās, paļaujoties tikai uz savu risku. Skat. WCR 3. punktu - "Lēmums 
piedalīties sacensībās". Burāšana pēc savas būtības ir neparedzams sporta veids un tāpēc tai 
raksturīgs riska elements. Piedaloties sacensībās, katrs dalībnieks piekrīt un atzīst, ka: 
15.1.1. apzinās sporta veidam piemītošo riska elementu un uzņemas atbildību par sevi un sava inventāra 

pakļaušanu šādam riskam, piedaloties pasākumā; 
15.1.2. ir atbildīgs par savu, sava inventāra un cita īpašuma drošību uz ūdens vai krastā; 
15.1.3. uzņemas atbildību par jebkādiem ievainojumiem, bojājumiem vai zaudējumiem, ciktāl to 
izraisījusi viņu pašu darbība vai bezdarbība; 
15.1.4 izmantotais dēlis un cits aprīkojums ir labā kārtībā, aprīkots, lai burātu sacensībās un paši ir 
piemēroti dalībai; 
15.1.5 sacensību organizatora nodrošinājums ar sacensību organizēšanas komandu (amatpersonām 
un brīvprātīgiem), atbalsta laivām un citām amatpersonām, neatbrīvo dalībnieku no viņu 
pienākumiem; 
15.1.6 Fakts, ka Sacensību komiteja veic vai neveic inventāra pārbaudi, nesamazina katra sacensību 
dalībnieka pienākumus, kas noteikti šajā sacensību nolikumā. 
15.2. Sacensību rīkotāji un Sacensību komiteja nav atbildīgi par varbūtējām avārijām, nelaimes 
gadījumiem, sacensību dalībnieku dzīvības vai veselības zaudēšanu vai kaitējumiem to mantai, pirms 
sacensībām, sacensību laikā vai pēc tām. 
 

16. TIESĪBAS IZMANTOT DATUS 

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

17. PAPILDU INFORMĀCIJA PAR SACENSĪBU NORISI  

17.1. www.raceboard.lv mājaslapā un sociālajos tīklos . 
17.2. Lai saņemtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar Raceboard.lv valdi: Juris Rožkalns (29232785), 
Gundars Osis (29212776), Ilona Grīnberga (29102518), Aldis Zēmanis(29243333). 
17.3. Sacensību rezultāti tiek iekļauti Raceboard Latvijas Kausa kopvērtējumā.  
 

http://www.raceboard.lv/

