BeActive Pludmales spēles
Rīgas Kausa Burāšanā 2019 sacensību nolikums
Optimist klasei

1. Sacensību rīkotājs
BeActive Pludmales spēles organizē Latvijas Sporta federāciju padome sadarbībā ar Rīgas domi, sporta klubu “SportLat”,
Latvijas Zēģelētāju savienību un biedrību “Pilsētas jahtklubs”
2. Mērķis
BeActive Pludmales spēļu mērķis ir popularizēt pludmales sporta veidus, kā arī veicināt aktīvu dzīvesveidu individuāli un
ģimenēs.
3.

Norises datums un vieta
• 16.08.2019. – 18.08.2019
• Daugavas akvatorijā pie Vanšu tilta
• Plkst. 11.00 – 17.00 17.08.2019.
• Plkst. 12.00 – 16.00 18.08.2019.

4. Noteikumi
Sacensības notiek atbilstoši:
4.1.
WS Racing Rules of Sailing 2017.-2020; turpmāk tekstā RRS;
4.2.
Optimist jahtu klases noteikumiem;
4.3.
Šim sacensību nolikumam, turpmāk tekstā NOR;
4.4.
Šī čempionāta sacensību instrukcijai, turpmāk tekstā SI.
5. Dalības maksa
5.1.
Dalības maksa – 10,00 EUR no dalībnieka;
5.2.
Dalības maksas iemaksa notiek reģistrācijas laikā.
6. Reklāma
Uz laivām var tikt pieprasīts izvietot sacensību rīkotāju izvēlētu un sagatavotu reklāmu.
7. Pieteikumi un pielaide sacensībām
7.1.
Sacensību dalībniekiem jāpiesaka sava jahta sacensībām personiski iesniedzot pieteikumu Pilsētas
jahtkluba Sacensību komitejas birojā;
7.2.
Pieteikumu veidlapas būs pieejamas Sacensību komitejas birojā;
7.3.
Dalībniekiem vecumā līdz 16 gadiem ir jābūt tos pavadošam un par tiem atbildīgam komandas trenerim
vai pilngadīgam komandas pārstāvim, kurš savu atbildību apstiprina ar parakstu dalībnieka pieteikuma
veidlapā.
8. Sacensību kalendārs
8.1.
16. augusts
17.00 -19.00 - Ierašanās Pilsētas jahtklubā, Ķīpsalā, jahtu inventāra pārbaude, reģistrācija;
17. augusts
10.00 – 11.00 - Reģistrācija sacensību birojā un uzkodas.
11.00 - Sacensību atklāšanas ceremonija, dalībnieku sapulce. Braucieni. Pirmā brauciena
starts ap plkst. 12.00
8.2.
18. augusts
Braucieni. Pirmā brauciena starts ap plkst. 12.00
16.00 - Sacensību noslēguma ceremonija.
8.3.
Pēdējā sacensību dienā brīdinājuma signāli braucieniem netiks doti pēc plkst.15.00.
8.4.
Sacensībās paredzēti ne vairāk kā 11 braucieni.
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8.5.

Sacensības tiks uzskatītas par notikušām, ja tiks veikti vismaz 3 braucieni.

9. Jahtu klases un ieskaites grupas
9.1.
Sacensības notiks Optimist klasei.
9.2.
Atsevišķa vērtēšana notiks, apbalvojot trīs labākās jahtas, šādās ieskaites grupās:
9.2.1.
Optimist kopvērtējumā
9.2.2. Optimist A meitenēm
9.2.3. Optimist A zēniem
9.2.4. Optimist B meitenēm (2006. dzimšanas gads un jaunāki)
9.2.5. Optimist B zēniem (2006. dzimšanas gads un jaunāki)
9.3.
Minimālais dalībnieku skaits ieskaites grupā, lai tā tiktu vērtēta atsevišķi ir 3 jahtas.
10. Sacensību instrukcija
10.1. Sacensību instrukcija (tālāk tekstā SI) tiks izlikta uz ziņojuma dēļa 17. augustā, ne vēlāk kā plkst.11.00;
10.2. Sacensību instrukcijas kopijas varēs saņemt Sacensību komitejas birojā reģistrācijas laikā.
11. Sacensību norises vieta
11.1. Sacensību dalībnieku pulcēšanās vieta ir Rīga, Ķīpsala, Balasta dambis 36, Pilsētas jahtkluba teritorijā.
11.2. Sacensības notiks Daugavas akvatorijā, Pilsētas jahtkluba tuvumā.
12. Distance
Informācija par distanci tiks norādīta SI pielikumā.
13. Vērtēšana
13.1. Tiks pielietota "Low Point” punktu skaitīšanas sistēma;
13.2. Rezultāti ieskaites grupā tiks noteikti balstoties uz jahtas iegūtajiem punktiem kopvērtējumā;
14. Komandu treneru un pavadošās laivas
Sacensību norises laikā treneru un sportistus pavadošās laivas atrodas Sacensību komitejas pakļautībā un to
vadītājiem, ir jāseko Sacensību komitejas norādījumiem.
15. Balvas
15.1. Optimist kopvērtējumā labākajai jahtai tiks pasniegtas vērtīgas balvas.
15.2. Trīs labākās jahtas katrā ieskaites grupā saņem speciālbalvas un diplomus.
15.3. BeActive Pludmales spēļu ietvaros Optimist trim labākajām jahtām kopvērtējumā kā arī labākajām trim
jahtām katrā ieskaites grupā tiks pasniegti kausi, medaļas un vērtīgas balvas.
16. Atbildība
16.1. Dalībnieki piedalās sacensībās, paļaujoties tikai uz savu risku. Skat. BSN 4.punktu - "Lēmums piedalīties
sacensībās".
16.2. 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.
17. Datu apstrāde
17.1. Pārzinis datu apstrādei ir biedrība “Sporta klubs SportLat”, reģ. nr. 40008107277, Ēvalda Valtera iela 4631, Rīga, LV-1021.
17.2. Dati var tikt nodoti biedrībai “Latvijas Sporta federāciju padomei”, kas ir BeActive Pludmales spēļu
organizators.
17.3. Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai “Sportlat” ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses datu
apstrādē.
17.4. Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu
apstrādes likuma 25. pantu.
17.5. Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu
dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību
nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai
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aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz
e-pastu: sportlat@sportlat.lv.

18. Citi noteikumi
18.1. Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists - fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un
piedalās sporta sacensībās”). ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista
pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto
sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju
noteikumus, kā arī normatīvos aktus”.
18.2. Par jautājumiem, kuri nav minēti sacensību vispārīgajos noteikumos un sporta veidu nolikumos, lemj
organizators. Organizators patur tiesības veikt izmaiņas nolikumā, iepriekš nebrīdinot dalībniekus.
Dalībniekiem jāseko izmaiņām mājaslapā.
19. Papildu informācija
Papildu informācija par sacensībām Pilsētas jahtkluba mājas lapā www.pilsetasjahtkulbs.lv vai pa tālruni:
+371 29196943 – Jānis Grīslis
+371 28301867 – Sabīne Plinere
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