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NOLIKUMS 
 
 

Rīgā 

________   

 

 

Rīgas jaunatnes meistarsacīkšu burāšanā nolikums 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Rīgas jaunatnes meistarsacīkstes 

burāšanā  (turpmāk –Sacensības). 

 

2. Sacensības tiek rīkotas ar mērķi popularizēt burāšanas sporta veidu Rīgas pilsētā. 

 

3. Sacensību uzdevums ir noskaidrot labākos sportistus burāšanas sporta veidā. 

 

4. Sacensības organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 

Sporta un jaunatnes pārvalde (turpmāk – Organizators)  un tās apstiprināta galvenā tiesneša 

kolēģija, tiešo sacensību rīkošanu veic biedrība JK „Auda” sadarbībā ar biedrība "Latvijas 

LASER klases asociācija"  un „Latvijas Zēģelētāju savienību” (turpmāk – Rīkotāji). 

 

II. Sacensību norises vieta un laiks  

 

5. Sacensības notiek no 2015. gada 5. septembra līdz 2015.gada 6. septembrim. 

Reģistrācija sacensībām 5.septembrī no plkst. 8.30 līdz 10.00. Instruktāža 5.septembrī plkst. 

10.30. Pirmā starta signāls 5.septembrī plkst. 12.30, 6.septembrī plkst. 11.00. 

 

6.  Sacensības notiek Rīgas jūras līcī. Nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ sacensības var 

notikt Ķīšezerā, pretī Jaunciemam, Steķu ielas galā. Sacensību dalībnieku pulcēšanās JK 

„Auda” burāšanas bāzes teritorijā Rīgā, Audupes ielā 15/17. 

 

7. Sacensību nolikums un informācija par Sacensībām tiek publicēta interneta vietnēs 

www.sports.riga.lv un  www.sailinglatvia.lv.    

 

 

 

http://www.sports.riga.lv/
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III. Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi 

 

8. Sacensībās var piedalīties sportisti no Latvijas Zēģelētāju savienībā 

reģistrētajiem klubiem un to struktūrvienībām, kā arī citu valstu nacionālo burāšanas 

federāciju biedri. 

 

9. Sacensības norisinās  šādās jahtu klašu grupās: 

9.1. Optimist +;  

9.2. Optimist B;  

9.3. Optimist meitenes; 

9.4. Laser R;  

9.5. Laser 4,7. 

 

10. Sacensības notiek saskaņā ar  ISAF burāšanas sacensību noteikumiem.   

 

11. Sacensībās paredzēti ne vairāk kā 9 braucieni. 

 

12. Sacensības būs notikušas, ja būs pabeigti vismaz 3 braucieni. 

 

13. Sacensībās tiek izmantotas LOW POINT punktu skaitīšanas sistēma. 

 

14. Ziņas par metereoloģisku vai citu neparedzētu apstākļu izraisītām sacensību 

laika vai vietas izmaiņām, tiks norādītas sacensību instrukcijā. 

 

15. Ja 9.punktā minētajās klasēs būs pieteiktas mazāk kā 3 jahtas, sacensības šajā 

jahtu klasē nenotiks. 

 

16. Sacensību tiešie Rīkotāji, izņemot gadījumus, kad pierādāma viņu ļaunprātīga 

rīcība vai nolaidība, nav atbildīgi par varbūtējām avārijām, nelaimes 

gadījumiem un to sekām. 

17.  

 

IV. Dalībnieku pieteikšana Sacensībām 

 

18. Iepriekšējā pieteikšanās līdz 2015. gada 4. septembrim plkst. 14.00, nosūtot 

pieteikumu un deklarāciju (paraugs vietnē www.sailinglatvia.lv) uz e-pastu 

normunds@jahtklubsauda.lv..  

 

19. Pieteikšanās sacensību dienā 5.septembrī līdz plkst. 10.30 sacensību sekretariātā 

pie sacensību galvenā tiesneša, JK „Auda” burāšanas bāzē Audupes ielā 15/17. 

 

20. Papildu informācija par Sacensību norisi pie sacensību galvenā sekretāra 

Normunda Mačukāna (tālrunis 26114414), sacensību organizatora Valda Alviķa (tālrunis 

26392822) vai rakstot uz e-pastu: laserlatvia@inbox.lv. 

 

21. Oficiālie pieteikumi (pielikums Nr.1 un Nr.2) iesniedzami sacensību 

galvenajam sekretāram , biedrības JK „Auda” burāšanas bāzē Audupes ielā 15/17. 

http://www.sailinglatvia.lv/
mailto:normunds@jahtklubsauda.lv.
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22. Nepilngadīga Sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām 

jāapliecina ar ārsta izziņu vai vecāku parakstu pieteikumā (pielikums Nr. 1), vai sporta 

kluba pieteikumā (pielikums Nr.2). 

 

 

23. Katrs pilngadīgais Sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības 

stāvokļa atbilstību Sacensībām, ko apstiprina ar personīgo parakstu deklarācijā, vai 

iesniedzot atbilstošu ārsta izziņu. 

 

24. Sacensību dalībnieki sacensību dienā aizpilda deklarāciju par drošības 

noteikumu ievērošanu. 

 

25.  Organizators nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības. 

 

26. Sacensību izdevumus, kas saistīti ar Sacensību dalībnieku un to pavadošo 

personu ceļa, naktsmītņu, ēdināšanas vai citiem izdevumiem, apmaksā Sacensību dalībnieks 

personīgi vai viņa pārstāvētā organizācija. 

 

 

 

V. Sacensību uzvarētāju apbalvošana 

 

 

27. Sacensībās tiek apbalvoti 1. – 3.vietas ieguvēji.  

 

28. Sacensību 1. – 3. vietas ieguvējus apbalvo ar Organizatora medaļām, diplomiem 

un balvām. 

 

 

 

 

Priekšnieks                     D.Vīksna 

 

 

Lejstrauts 67037249 

 

 

Saskaņots: 

 

 

Biedrība JK „Auda”         Latvijas Laser klases asociācija         Latvijas Zēģelētāju savienība 

 

 

_______________           __________________________        _______________________ 

 

   ___. ___.______                                    ___. ___.______                           ___. ___.______                                   


