Surf Pro Wave Cup
Latvijas čempionāts viļņu braukšanā 2015
LKA reitinga sacensības kaitsērfinga viļņu braukšanas disciplīnā.
1. Sacensības
1.1. Surf Pro Wave Cup sacensības viļņu braukšanā norisināsies jebkurā no nedēļas dienām laika
posmā no 2015.gada 01. septembra līdz 2015.gada 1. oktobrim. Sacensību diena un norises vieta
tiks izvēlēta atkarībā no laika apstākļiem.
1.2. Informācija par konkrētu sacensību norises vietu un laiku tiks paziņota mājas lapās
www.surfpro.lv un www.kitesurfing.lv.
2. Organizators
2.1. Sacensības organizē Latvijas Zēģelētāju savienība (LZS) un Latvijas Kaitsērfinga Asociācija (LKA),
tehniskais izpildījums - Surf Pro.

2.2. Sacensības atbalsta: Surf Pro, Pāvilostas sērfklubs Spinout.
3. Norises vieta
3.1. Sacensību izziņošana (vieta un norises kārtība) notiks vismaz 24 stundas pirms sacensību
norises (līdz iepriekšējās dienas 12.00 pēcpusdienā). Minimālais vēja stiprums 10m/s.
3.2. Iespējamā norises vieta – Pāvilostas vai Liepājas (Z-mols) pludmalē.
4. Sacensību zona
4.1. Sacensību norises zona tiks norobežota ar karogiem pludmalē.
4.2. Dalībnieku sniegums tiks vērtēts tikai sacensību zonas ietvaros.
4.3. Treniņu un brīvās braukšanas zona atrodas sacensību zonas zemvēja pusē.
4.4. Ar diskvalifikāciju tiks sodīti dalībnieki, kuri ārpus sava brauciena kaitos sacensību zonā.
5. Grupas
5.1. Sacensības var piedalīties jebkurš sportists.
5.2. Visi dalībnieki startē vienā – OPEN (atklātā) grupā.
6. Noteikumi un atlases kārtība.
6.1. Sacensības tiek organizētas balstoties uz sacensību nolikumu.
6.2. Sacensībās, atkarībā no dalībnieku skaita un laika apstākļiem, var tiks izmantota single,
double vai dingle atlases kārtība.
6.3. Par atlases kārtību tiks paziņots dalībnieku sapulcē pirms startiem.
6.4. Pirmās kārtas braucienu sadalījums tiek noteikts izlozes kārtībā sacensību vietā.
7. Vērtēšana
7.1. Sacensību laikā tiks vērtēti manevri uz viļņa vadoties pēc IKA viļnu braukšanas sacensību
vērtēšanas kritērijiem (IKA Championship Rules), ar kuriem sīkāk var iepazīties šeit:
http://www.kiteforum.com/download/file.php?id=32846
8. Inventārs
8.1. Visiem sacensību dalībniekiem jāierodas ar savu personīgo inventāru.
9. Atbildība
9.1. Dalībnieks sacensību laikā visu atbildību un risku uzņemas uz sevi. Sacensību organizators,
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 dalībnieka paša lēmums un ir uz viņa/ viņas paša risku un atbildību.
10. Programma
10.1. Sacensību dienas kārtība tiks izziņota ne vēlāk kā 24 stundas pirms sacensību norises
augstāk minētajās interneta vietnēs.
10.2. Dalībnieku reģistrācija – sacensību vietā.
11. Dalības maksa un reģistrācija
11.1. Dalībniekiem ir iespēja sacensībām reģistrēties iepriekš vai arī sacensību vietā.
11.2. Reģistrējoties iepriekš (ne vēlāk kā 24h pirms sacensību sākuma) dalība sacensībām

japiesaka sūtot epastu uz adresi info@surfpro.lv. Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds; personas
kods; mobilā telefona nummurs.

11.3. Visiem dalībniekiem jāievēro SBF nolikums Nr.19 „Tiesības uz dalību kodekss” (ISAF
regulation 19 –„Eligibility Code”).
11.4. Dalības maksa ir 20,- EURO (ar LKA biedra licenci un ārvalstniekiem).
11.5. Dalībniekiem līdz 18 gadu vecumam dalības maksa ir 10,- EURO (ar LKA biedra licenci un
ārvalstniekiem).
11.6. Dalībniekiem, kuri ir Latvijas valsts piederīgi un, kuriem nav LKA Biedra licence ir iespēja
iegādāties vienreizēju LKA licenci uz šo regati , kur licences maksa ir 7 EURO (septiņi euro) par
vienu sacensības dienu un saņem tiesības reģistrēties regatei attiecīgi nomaksājot šā nolikuma
11.4 vai 11.5 punktā minēto dalības maksu.
11.7. Dalības maksa tiek pieņemta skaidrā naudā sacensību sekretariātā.
11.8. Dalībnieku reģistrācija pēc noteiktā reģistrācijas laika beigām papildus maksa 7,- EURO.
12. Informācija sacensību laikā
12.1. Visa nepieciešamā informācija sacensību laikā tiks izvietota uz sacensību ziņojumu dēļa, t.
sk.:
12.1.1. Burāšanas norises vieta;
12.1.2. Dalībnieku sanāksmes laiks;
12.1.3. Pirmā starta laiks;
12.1.4. Starta pozīcijas;
12.1.5. Dalībnieku saraksts;
12.1.6. Rezultāti;
12.1.7. Precīzs apbalvošanas ceremonijas norises laiks un vieta.
12.2. Ziņojumu dēlis tiks novietots pie sacensību sekretariāta vai sacensību zonā.
12.3. Uz ziņojuma dēļa informācija par dalībnieku kvalificēšanos nākamajai kārtai tiks izvietota pēc
katra brauciena.
13. Tiesneši
13.1. Tiesnešu kolēģija sastāv no trīs cilvēkiem.
14. Balvas
14.1. Pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar balvām no veikala Surf Pro.
15. Papildus informācija
Atbildīgais par sacensību organizāciju: Dzintars Aulmanis (Surf Pro)
Tālrunis informācijai: 29339936
Epasts: info@surfpro.lv

