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#BeActive Pludmales spēles  
Latvijas Čempionāta Formula Foil/Slalom klasē sērijas posma 

sacensību nolikums 
 

1. Mērķis 
 #BeActive Pludmales spēļu mērķis ir popularizēt pludmales 

sporta veidus, kā arī veicināt aktīvu dzīvesveidu individuāli un 
ģimenēs.  

 
2. Norises datums un vieta 

 Prioritāri 23.07, bet tiks sacensību datums tiks precizēts atkarībā 
no laikapstākļiem 

 Ventspils  

 Plkst. 12:00 
 

3. Organizatoriskā vadība 
 #BeActive Pludmales spēles organizē Latvijas Sporta federāciju 

padome (Reģistrācijas nr. 40008022932) sadarbībā ar biedrību 
STREETBASKET (40008138116) un biedrību “Latvijas Zēģelētāju 
savienība” (50008003331). 
 

4. Sacensību programma 
 11:00-12:00 Reģistrācija 

 12:00-12:20 Atklāšanas cermonija, dalībnieku sapulce  

 13:00 Pirmais brīdinājuma signāls 

 18:00 Pēdējais brīdinājuma signāls 
 19:00 Apbalvošana (ASAP pēc pēdējā brauciena, atkarībā no 

laikapstākļiem) 
 

5. Dalībnieki un vērtēšana 
5.1. Sacensības tiek organizētas pēc: 

 Starptautiskajiem Burāšanas Sacensību Noteikumiem 2021-
2024 (RSS). 

 Vindsērfinga Sacensību noteikumiem (WCR). 

 Formula Foil klases noteikumiem un čempionāta 
noteikumiem. 

 IFCA klases noteikumiem un čempionāta noteikumiem. 

 Šis nolikums. 
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 Sacensību instrukciju. 

 Ja starp valodām ir konflikts, priekšroka būs tekstam angļu 
valodā.  

 U13-U19 vecuma divīzijas Formula Foil klases sacensībās 
inventārs nevar pārsniegt IQFoil klases noteikumos noteiktos 
inventāra izmēra un materiāla ierobežojumus. Maksimālais 
dēļa platums ir 1000mm. 

5.2. Čempionāts notiek šādās klasēs un divīzijās: 
5.2.1. Formula Foil (FF): Dzimumu divīzijas - Vīrieši un Sievietes. 

Vecuma divīzijas: 

 U13 divīzijā ir dalībnieks, kas jaunāks par 13 gadiem (dzimis 
2010. gadā vai vēlāk). 

 U15 divīzijā ir dalībnieks, kas jaunāks par 15 gadiem (dzimis 
2008. gadā vai vēlāk). 

 U17 divīzijā ir dalībnieks, kas jaunāks par 17 gadiem (dzimis 
2006. gadā vai vēlāk). 

 U19 divīzijā ir dalībnieks, kas jaunāks par 19 gadiem (dzimis 
2004. gadā vai vēlāk). 

 U21 divīzijā ir dalībnieks, kas jaunāks par 21 gadiem (dzimis 
2002. gadā vai vēlāk). 

 Meistars ir dalībnieks, kas vecāks par 40 gadiem (dzimis 1981. 
gadā vai agrāk). 

- Vecmeistars ir dalībnieks, kas vecāks par 50 gadiem (dzimis 
1971. gadā vai agrāk). 

5.2.2. IFCA Slaloms (SL) kā vienas divīzija Spura un Foils (saskaņā 
ar IFCA čempionāta noteikumiem 5.b): Dzimumu divīzijas - 
Vīrieši un Sievietes. Vecuma divīzijas: 

 U13 divīzijā ir dalībnieks, kas jaunāks par 13 gadiem (dzimis 
2010. gadā vai vēlāk). 

 U15 divīzijā ir dalībnieks, kas jaunāks par 15 gadiem (dzimis 
2008. gadā vai vēlāk). 

 U17 divīzijā ir dalībnieks, kas jaunāks par 17 gadiem (dzimis 
2006. gadā vai vēlāk). 

 U19 divīzijā ir dalībnieks, kas jaunāks par 19 gadiem (dzimis 
2004. gadā vai vēlāk). 

 U21 divīzijā ir dalībnieks, kas jaunāks par 21 gadiem (dzimis 
2002. gadā vai vēlāk). 
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 Meistars ir dalībnieks, kas vecāks par 40 gadiem (dzimis 1981. 
gadā vai agrāk). 

 Vecmeistars ir dalībnieks, kas vecāks par 50 gadiem (dzimis 
1971. gadā vai agrāk). 

5.3.  Lai izveidotu divīziju kā minimums ir jābūt 5 reģistrētiem 
dalībniekiem divīzijā. 

5.4. Punktu skaitīšana notiks saskaņā ar WCR A pielikumu, ar 
izmetamā profilu atbilstoši  iQFoil un IFCA čempionāta 
noteikumiem. 

5.5. Visiem dalībniekiem jāievēro SBF nolikums Nr.19 „Tiesības uz 
dalību kodekss” (ISAF regulation 19 –„Eligibility Code”). 

5.6. Dalībnieki ir jābūt Nacionālās vindsērfinga asociācijas biedriem, 
kas ir attiecīgās starptautiskās vindsērfinga asociācijas biedri. 
Dalības formalitātes Latvijas dalībniekiem var nokārtot uz vietas. 

5.7. Reģistrējoties ir jāuzrāda: 

 Personu apliecinošs dokuments (par dalību vecuma grupās) 
 Vecāku atļaujas veidlapa (personām, kas jaunākas par 18 

gadiem). 
5.8. Sacensību formāts: 

 Vīrieši un sievietes, zēni un meitenes var startēt kopā atkarībā 
no dalībnieku skaita. 

 Kursa distance - ne vairāk kā 4 braucieni dienā, maksimāli 16 
braucienu sērijā. 

 Slalom distance - ne vairāk kā 8 braucieni dienā, maksimāli 32 
braucienu sērijā. 

 Formula Foil Čempionāts ir noticis, ja ir veikti vismaz 3 
braucieni. 

 Slalom Čempionāts ir noticis, ja ir veikta vismaz viena pilna 
izslēgšanas sērija ar finālu un mazo finālu. Kopēja starta 
gadījumā sacensības ir notikušas, ja veikti vismaz 3 braucieni. 

 Latvijas čempionāta sērija sastāv no maksimāli četriem 
posmiem katrā klasē. Posma norises diena un klase tiks 
paziņota ceturtdienā pirms plānotā datuma. 

5.9. Buras numuru atbilstība. Inventāra inspektori īpašu uzmanību 
pievērsīs buru identifikācijas noteikumu ievērošanai.   

5.10. Sacensību Instrukcijas būs pieejama sacensību reģistrācijas 
vietā. 

5.11. Distance būs attēlota Sacensību instrukcijā. 
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5.12. Protesta komiteja tiks organizēta saskaņā ar RSS 91 (a). Tās 
lēmumus var pārsūdzēt saskaņā ar RRS 70.1. 

5.13. Treneru un atbalsta laivas: 
- Pavadošās laivas ir jāreģistrē sacensību birojā. Pavadošo laivu 

vadītājiem ir jābūt derīgai laivu vadīšanas apliecībai. 
- Pavadošo laivu vadītājiem, atrodoties uz ūdens, ir jālieto “kill 

cords”.                                                                                                                      
 

6. Pieteikumi 
 Pieteikšanās jāveic sacensību dienā, 23.07. līdz 12:00. 

 Dalība bez maksas. 
 

7. Apbalvošana 
 #BeActive Pludmales spēļu Latvijas Čempionāta Formula Foil / 

Slalom klasē sērijas posma uzvarētāju apbalvošana notiks 
sacensību dienā, skatīt punktu nr.2, pēc sacensību noslēguma 
uz galvenās skatuves Ventspils Zilā karoga pludmalē Sērfotāju 
zona (ieeja no 6 laipas). 

 Apbalvoti tiks pirmo trīs vietu ieguvēji, saņemot #BeActive 
Pludmales spēļu medaļas/kausus un piemiņas balvas. 

 
8. Atklāšana 

 #BeActive Pludmales spēles tiks atklātas 23.07.2022 plkst. 12:00 
laukumā Ventspils Zilā karoga pludmalē Sērfotāju zona (ieeja 
no 6 laipas). 

 Vindsērfinga sacensības Formula Foil/Slalom klasē tiks atklātas 
sacensību vietā sacensību dienā (skatīt nolikuma 2. un 4. 
punktu). 

 
9. Drošība 

 Katrs dalībnieks, reģistrējoties, apliecina, ka uzņemas pilnu 
atbildību par savas veselības atbilstību dalībai sacensībās un 
ievēros sacensību noteikumus un nolikumu.  

 Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgajai 
personai, kas paraksta reģistrācijas anketu.  

 Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku 
iespējamām traumām sacensību laikā. 
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 Sacensību dalībniekiem un atbalsta laivu apkalpes locekļiem, 
atrodoties uz ūdens, ir jāvelk individuālie peldlīdzekļi. Šis 
noteikums neattiecas uz apģērbu vai personisko iekārtu 
īstermiņa nomaiņu vai pielāgošanu, vai arī, ja dalībnieks atrodas 
ostā. Ar šo tiek mainīts RRS 40.1 punkts. 

 Katram dalībniekam un komandai uz atbalsta laivas ir jāvelk 
individuālie peldlīdzekļi, kuri atbilst ISO 12402-5 (līmenis 50) 
standartam. 

 
10. Datu apstrāde 

 Pārzinis datu apstrādei ir biedrība “STREETBASKET”, reģ. nr. 
40008138116, Starta iela 1, Rīga, LV 1026 

 Dati var tikt nodoti biedrībai “Latvijas Sporta federāciju 
padomei”, kas ir #BeActive Pludmales spēļu organizators. 

 Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai “STREETBASKET” 
ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses datu apstrādē. 

 Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt savu personas datu 
apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 
25. pantu. 

 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 
aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās 
pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz e-pastu: 
ronalds.rezais@lsfp.lv 
 

11. Citi noteikumi 
 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”.  
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 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. 

 Informējam, ka #BeActive Pludmales spēļu laikā iespējama 
pasākuma dalībnieku fotografēšana un filmēšana, kā arī pēc 
tam iegūtais materiāls tiks publicēts Latvijas Sporta federāciju 
padomes informatīvajos kanālos, sociālajos tīklos un mājaslapā 
https://lsfp.lv – sabiedrības informēšanas nolūkos.  

 #BeActive Pludmales spēļu organizatori ir atbildīgi par 
dalībnieku personas datu aizsardzību. Reģistrējoties vai 
piedaloties #BeActive Pludmales spēļu sacensībās vai 
aktivitātēs dalībnieki piekrīt savu datu apstrādei organizatoru 
vajadzībām – izsekojot dalībnieku progresam #BeActive 

Pludmales spēļu norises laikā, paziņojot sacensību rezultātus 
https://pludmalesspeles.lsfp.lv/. 

 Dalībnieks sacensību laikā ir peresonīgi atbildīgs par riskiem,kas 
rodas sacensību laikā. Sacensību organizators vai kāda no 
amatpersonām, pārstāvjiem vai sponsoriem nav atbildīgi 
nekādos apstākļos par bojājumiem, zaudējumiem vai 
savainojumiem, kas radušies uz ūdens vai arī krastā, personai vai 
arī inventāram. Piedalīšanās šajā pasākumā, tā atbalstīšana un 
piedalīšanās katrā braucienā ir katra burātāja paša lēmums un 
uz viņa/ viņas paša risku un atbildību saskaņā ar RRS 4. punktu 
- "Lēmums piedalīties sacensībās". 

12. Kontaktinformācija 

 Jautājumu gadījumā, rakstiet uz liva@sailinglatvia.lv vai zvaniet 
+371 29481222. 


