ĶĪSEZERA KAUSS LEDUSBURĀŠANĀ 2019
SACENSĪBU NOLIKUMS
1. Mērķi un uzdevumi
1.1 Popularizēt un veicināt ledus burāšanas sportu dažādās jahtu klasēs;
1.2 Noskaidrot labāko sportistu kursa distancē DN, Ice-Optimist un Ice-Board klasēs.
2. Sacensību organizators
2.1 Sacensības organizē Latvijas Ledusburāšanas Federācija (turpmāk tekstā - LLBF);
2.2 Sacensības atbalsta Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.
3. Vieta un laiks
3.1 Sacensības notiks 2019. gada 02. un 03. martā uz Ķīšezera ledus;
3.2 Pulcēšanās vieta sporta bāzē Rīgā, Roberta Feldmaņa ielā 8a, Burāšanas Klubā 360;
3.3 Dalībnieku reģistrācija 2019. gada 02. martā no plkst. 10:00 līdz 11:00;
3.4 Atklāšanas parāde plkst. 11:15;
3.5 Pirmās dienas plānotais pirmais starts plkst. 12:00;
3.6 Otrās dienas plānotais pirmais starts plkst. 11:00;
3.7 Apbalvošanas ceremonija plkst.16:00;
3.8 Neparedzētu un nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā sacensības var tikt pārceltas uz
citiem datumiem vai uz citu vietu, par to savlaicīgi paziņojot sacensību mājas lapā:
https://regates.lv/KKLB2019, LLBF mājas lapā: http://icelatvia.mozello.lv un LLBF
Facebook lapā. Paziņojums tiks, publicēts ne vēlāk, kā 2019. gada 28. februārī līdz plkst.
23:59.
4. Noteikumi
4.1 Čempionāts notiks atbilstoši sekojošiem noteikumiem:
4.1.1 IDNIYRA Nacionālās ledusjahtu savienības un ledusjahtu klašu noteikumiem;
4.1.2 Ziemas Vindsērfinga noteikumiem 4;
4.1.3 Sacensību nolikumam;
4.1.4 Sacensību instrukcijai (būs pieejama reģistrācijas dienā 2019.gada 02. martā
sekretariātā sporta bāzē).
5. Sacensību dalībnieki un ieskaites grupas
5.1 Sacensībās var piedalīties sekojošas ledusjahtu klases:
5.1.1 DN klase;
5.1.2 Ice-Optimist klase;
5.1.3 Ice-Board klase.
5.2 DN klasē sacensības notiks trijās ieskaites grupās:
5.2.1 Kopvērtējumā;
5.2.2 Junioriem, dzimušiem 1995. gadā un jaunākiem;
5.2.3 Sievietēm;
5.3 Ice-Optimist klasē sacensības notiks divās ieskaites grupās
5.3.1 Kopvērtējumā, dzimušiem 2003. gadā un jaunākiem;
5.3.2 Meitenēm, dzimušām 2003. gadā un jaunākām;
5.4 Ice-Board klasē sacensības notiks trijās ieskaites grupās:

5.4.1 Kopvērtējumā sievietes un vīrieši;
5.4.2 Junioriem, dzimušiem 2000. gadā un jaunākiem;
5.4.3 Sievietēm.
5.5 Ieskaites grupā jābūt vismaz trīs dalībniekiem, lai grupa tiktu vērtēta atsevišķi.
5.6 Visiem DN klases Latvijas sportistiem ir jābūt derīgām LLBF izdotām licencēm. Tiem
sportistiem, kuriem nav derīgas LLBF licences, būs iespēja iegādāties vienreizējo
sacensību licenci, kuras maksa ir 10 eiro.
6. Dalības maksa un pieteikšanās
6.1 Visiem dalībniekiem ir jāveic obligātu iepriekšēju elektroniku pieteikšanos sacensību
mājas lapā: https://regates.lv/KKLB2019
6.2 Piesakoties sacensībām elektroniski mājas lapā, dalībnieks apstiprina, ka iepazinies
Nolikuma 11. punktā minētajai Personu datu apstrādei;
6.3 Dalībniekiem, reģistrācijas laikā 2019. gada 02. martā no 10:00 līdz 11:00, būs klātienē
jāparaksta sacensību pieteikumu, kuru būs sagatavojis organizators un jāsamaksā
dalības maksa;
6.4 Nepilngadīgajiem dalībniekiem sacensību pieteikumu obligāti jāparaksta vecākam vai
likumiskajam pārstāvim;
6.5 Dalības maksa vienam dalībniekam 20 eiro;
6.6 Dalībniekiem līdz 18 gadu vecumam (ieskaitot) dalības maksa 10 eiro;
6.7 Rīgas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu īstenoto sporta programmu audzēkņiem
dalības maksai tiek piemērota 50% atlaide;
7. Sacensību formāts
7.1 Sacensības notiks kursa braukšanā;
7.2 Paredzēti ne vairāk kā 7 braucieni;
7.3 Vienā dienā tiks izvesti ne vairāk kā 5 braucieni;
7.4 Distances shēma tiks norādīta sacensību instrukcijā;
7.5 Nepieciešams izvest vismaz 1 braucienu, lai sacensības tiktu uzskatītas par notikušām;
7.6 Tiks pielietota LowPoint punktu skaitīšanas sistēma;
7.7 Ja tiks izvesti 4 vai vairāk braucienu, tad viena sliktākā brauciena punktu summa tiks
svītrota no kopējās punktu summas.
8. Atbildība
Dalībnieki piedalās sacensībās, paļaujoties tikai uz savu risku. Sacensību rīkotāji un
Sacensību komiteja neuzņemas nekādu atbildību par materiāliem bojājumiem, cilvēku
savainojumiem vai bojāeju, kas radusies saistībā ar regati, pirms regates, regates laikā vai
pēc tās.
9. Apbalvošana
Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā no ieskaites grupām tiks apbalvoti ar Rīgas čempionāta
kausiem un diplomiem.
10. Papildinformācija
Papildus informāciju var iegūt rakstot uz e-mail: gikefabo@gmail.com
zvanot tel: 291535534,
sacensību mājas lapā: https://regates.lv/KKLB2019

11. Persona datu apstrāde
11.1 Ķīšezera Kausu Ledusburāšanā 2019 rīko Biedrība „Latvijas Ledusburāšanas
Federācija” (turpmāk - LLBF), reģistrācijas numurs 40008024238, juridiskā adrese:
Bākas iela 19-30, Rīga, LV-1030, e-pasts: gikefabo@gmail.com .
11.2 Aizpildot sacensību pieteikuma veidlapu, tiks pieprasīta sekojoša informācija:
11.2.1 identifikācijas dati (vārds, uzvārds)
11.2.2 kontaktinformācija ( tālruņa numurs un e-pasta adrese);
11.2.3 dzimums un dzimšanas datums;
11.2.4 laivas modelis un buras numurs;
11.2.5 piederību jahtklubam;
11.2.6 trenera dati (vārdu, uzvārdu);
11.2.7 finanšu informācija (rēķinu izrakstīšanas gadījumos).
11.3 Datu apstrādes tiesiskie pamati un mērķi:
Dati nepieciešami, lai nodrošinātu sportista piedalīšanos Burāšanas sacensībās un
izpildītu obligātās Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktu prasības, kā arī
atsevišķi dati var tikt ievākti, pamatojoties uz sportista piekrišanu un sacensību
organizētāja leģitīmajām interesēm šādos nolūkos:
11.3.1 sportista pieteikumu dalībai Burāšanas sacensību pasākuma apstrādei;
11.3.2 lai sniegtu atbildes uz jebkādiem sportista informācijas pieprasījumiem un
nodrošinātu efektīvu komunikāciju;
11.3.3 godalgoto vietu paziņošanai un apbalvošanai;
11.3.4 statistikas vajadzībām, lai analizētu rādītājus, kuri palīdz organizētājam
pasākumu plānošanai;
11.3.5 Burāšanas sacensību atspoguļošanai saskaņā ar 11.3. apakšpunktu
11.4 Attēli:
Sportists apzinās, ka Burāšanas sacensību pasākumi ir publiski pasākumi un ka
Burāšanas sacensību pasākumus var filmēt, ierakstīt citos veidos, raidīt televīzijā un
fotografēt, un visas šādas darbības var fiksēt sportista dalību jebkurā Burāšanas
sacensību pasākumā. Piedaloties Burāšanas sacensību pasākumā, sportists piekrīt
nodot organizatoram neierobežotas tiesības izmantot šādas fotogrāfijas un ierakstus
jebkuriem saprātīgiem mērķiem, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai, izvietošanai,
izplatīšanai filmās, televīzijā, drukātajos medijos, internetā, publicitātes materiālos vai
jebkādos citos jaunos medijos (skaidrības labad arī nākotnē).
11.5 Bērni:
Ja sacensību dalībai ir pieteikts bērns (t.i., personu jaunāku par 18 gadiem) jebkurā no
Burāšanas sacensību pasākumiem organizators apstrādās datus par bērnu un viņa
vecāku/citu likumisko pārstāvi, kurš reģistrēs bērnu burāšanas sacensībām.
11.6 Datu uzglabāšanas laiks:
Organizators glabās sportista datus, līdz diviem gadiem no dalības burāšanas
sacensībās, lai:
11.6.1 īstenotu Burāšanas sporta sacensību pasākumus;
11.6.2 aizsargātu savas intereses sūdzību un prasību gadījumos, kas varētu tikt
iesniegtas pret organizatoru;
11.6.3 izpildītu Eiropas Savienības/Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.
11.7 Datu nodošana:
Ņemot vērā sportistam nepieciešamos pakalpojumus, organizators vara nodot
sportista datus fiziskām un juridiskām personām (datu apstrādātājiem), lai organizatora

vārdā veiktu atsevišķas darbības (piemēram, Burāšanas sporta sacensību rezultātu
apstrādātājiem un tiesnešiem).
Organizators var nodot sportista datus trešajām personām gadījumos, kad tas ir
nepieciešams Burāšanas sporta sacensību pasākuma organizēšanas laikā, vai kad to
nosaka tiesību akti, tai skaitā, bet ne tikai:
11.7.1 apdrošināšanas sabiedrībai, iestājoties profesionālās atbildības apdrošināšanas
gadījumam, ja pret organizatoru tiek izvirzīta prasība;
11.7.2 tiesību aizsardzības iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos.
11.8 Datu piekļuve un labošana:
Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir mūsu rīcībā, t.i., izmantot datu
subjekta piekļuves tiesības. Tāpat jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu un
papildinātu mūsu rīcībā esošus datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies,
kopš jūs mums to nodevāt, kā arī jums ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu. Šādi
pieprasījumi tiks apstrādāti bez maksas, un tos var nosūtīt uz adresi: Bākas iela 19-30,
Rīgā, LV-1030 vai elektroniski uz e-pasta adresi: gikefabo@gmail.com .
11.9 Datu drošība:
Sportistu dati tiks glabāti uz drošiem serveriem Eiropas Ekonomiskajā Zonā, pielietojot
visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir pieejami, lai
nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi. Kad vien iespējams, jebkuri identificējami dati tiks
kriptēti vai minimizēti.
11.10 Iebildumi pret datu izmantošanu:
Sportists var pieprasīt, lai organizators ierobežo veidus, kādos organizators izmanto
sportista datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem.
Jebkādas uzziņas vai jautājumi par sportista datu izmantošanas veidu var tikt nosūtīti
uz e-pasta adresi: gikefabo@gmail.com .
11.11 Tiesības iesniegt sūdzību:
Ja sportists vēlas iesniegt sūdzību par organizatora rīcību datu apstrādē, sportists var
kontaktēties ar organizatoru, lūdzot izskatīt gadījumu un iesniedzot to rakstveidā uz
adresi: Bākas ielā 19-30, Rīgā, LV-1030 vai elektroniski uz e-pasta adresi:
gikefabo@gmail.com .
Ja sportistu neapmierinās organizatora atbilde, vai sportists uzskatīs, ka organizators
veic personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, sportists varat iesniegt
sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Sīkāku informāciju var atrast
mājas lapā www.dvi.gov.lv.
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