Latvijas DN un Ice-Optimist
Atklātais čempionāts 2019

Latvian DN and Ice-Optimist
Open championship 2019

NOLIKUMS

NOTICE OF RACE

1.
1.1.

VISPĀRĒJIE JAUTĀJUMI
Čempionāta rīkotājs ir Latvijas Ledusburāšanas
Federācija (LLBF), Čempionāts ir atklāts.

1.
1.1

1.2.

Čempionāts notiek atbilstoši IDNIYRA
Nacionālās ledusjahtu savienības un ledusjahtu
klašu noteikumiem.
Regates oficiālā mājas lapa ir:
https://regates.lv/regatta/1353

1.2

REGATES VIETA UN LAIKS
Regate notiks 2019. gada 16. – 17. februārī
Regates vieta tiks paziņota ne vēlāk, kā 14.
februārī 12:00. Paziņojumi tiks ievietoti regates
oficiālajā mājas lapā, kā arī LLBF mājas lapā un
LLBF Facebook lapā.
Dalībniekiem jāveic iepriekšējā elektroniskā
reģistrācija regates oficiālajā mājas lapā:
https://regates.lv/regatta/1353
Regates programma:
16. februārī
10:00 – 11:00 Regates dalībnieku reģistrācija
regates norises vietā
11:15 Regates atklāšana
12:00 Pirmās dienas pirmais starts
17. februārī
11:00 Otrās dienas pirmais starts
15:00 Otrās dienas pēdējais starts
16:00 Apbalvošana
Nepiemērotu laika apstākļu gadījumā čempionāts
var tikt pārcelts uz vēlākiem datumiem. Par to
tiks savlaicīgi paziņots regates mājas lapā, LLBA
mājas lapā un LLBA Facebook lapā
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1.3
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2.2

2.3
2.4

2.5

1.3

2.3
2.4

2.5

GENERAL
Championship will be organized by Latvian
Icesailing Federation (LISF), championship is
open.
Championship will be governed by IDNIYRA
regulations as well as DN and Ice-Optimist class
rules.
Official web page of the regatta:
https://regates.lv/regatta/1353
PLACE AND TIME OF REGATTA
Regatta will take place 16. – 17. February 2019.
Location of regatta will be announced not later
than February 14th at 12:00. Notice will be posted
on official web page of regatta, LISF web page
and LISF Facebook page.
All competitors must complete online registration
via the official web page of regatta:
https://regates.lv/regatta/1353
Schedule of the regatta
16th February
10:00 – 11:00 On site regatta registration for
all competitors
11:15
Opening ceremony
12:00
First start of the first day
th
17 of February
11:00
First start of the second day
15:00
Last start of the second day
16:00
Award ceremony
In case of inappropriate weather conditions, the
Championship may be postponed to later dates.
Postponement will be announced in advance on
the regatta website, the LISF website and the
LISF Facebook page.

3.
3.1

REGATES DALĪBNIEKI
Regatē var piedalīties DN un Ice-Optimist klašu
ledusburātāji.
Latvijas ledusburātājiem ir jābūt LLBF izdotām
derīgām licencēm;
Latvijas ledusburātājiem bez licences būs
nepieciešams iegādāties vienreizējo licensi šai
regatei;

3. PARTICIPANS OF REGATTA
3.1 Regatta is open for DN and Ice-Optimist class
icesailors;
3.2 Icesailors from Latvia must have LISF issued
valid license;
3.3 Icesailors from Latvia without license shall
obtain singe regatta license;

Dalībnieki piedalās sacensībās, paļaujoties tikai uz
savu risku. Abildību par dzīvības apdrošināšanu

3.4

Competitors participate in the regatta entirely at
their own risk. Regatta competitors assume
responsibility for life insurance and loss
compensation in the event of a collision.

IESKAITES GRUPAS UN APBALVOŠANA
Dalībnieki tiks vērtēti šādās ieskaites grupās:
DN klase kopvērtējums;
DN klase juniori, U25 dzimuši 1995. gadā un
jaunāki;
4.1.3 Ice-Optimist, U17 dzimuši 2003.gadā un jaunāki;
4.1.4 Ice-Optimist meitenes, U17 dzimušas 2003. gadā
un jaunākas.
4.2 Nepieciešami trīs dalībnieki ieskaites grupā, lai šī
grupa tiktu vērtēta atsevišķi;
4.3 Pirmo trīs vietu ieguvējus katrā ieskaites grupā
apbalvos ar medaļām un piemiņas balvām.

4.
4.1
4.1.1
4.1.2

SCORING GROUPS AND PRIZES
Competitors will be scored in following groups:
DN class overall;
DN class Youth, U25 born 1995 or younger;

5.
5.1
5.2

VĒRTĒŠANA
Čempionātā plānoti izvest 12 braucieni;
No katriem pieciem braucieniem viens sliktākais
tiks svītrots no kopējās punktu ieskaites summas;
Nepieciešams izvest trīs startus, lai čempionāts
tiktu uzskatīts par notikušu;
Regatē tiek pielietota Low Point skaitīšanas
sistēma.

5. SCORING
5.1 12 races scheduled for championship
5.2 One worst score from each 5 races will be
excluded from overall score.
5.3 Three races are required to be sailed in scoring
group for a valid championship.
5.4 The Low Point scoring system will apply.

DALĪBAS MAKSA
Dalības maksa pieaugušajiem 30 eiro;
Dalības maksa jauniešiem, U22 dzimušiem 1998.
gadā un jaunākiem, 10 eiro;
Latvijas ledusburātājiem, kuriem nav LLBF
izdotas licences, ir iespēja iegādāties vienreizēju
licenci uz vienām sacensībām, kuras cena ir 10
eiro pieaugušajiem un 5 eiro DN jauniešiem
(U22).
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un zaudējumu kompensāciju sadursmes gadījumā
uzņemas regates dalībnieki.
4.
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4.1.1
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5.4
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7.
INFORMĀCIJA
7.1 Papildus informāciju var iegūt:
7.1.1 Oficiālajā regates mājas lapā:
https://regates.lv/regatta/1353
7.1.2 LLBF mājas lapā:
7.1.3 e-mail: gikefabo@gmail.com
7.1.4 LLBF Facebook lapā:

Sacensību Komiteja

4.1.3 Ice-Optimist, U17 born 2003 or younger;
4.1.4 Ice-Optimist girls, U17 born 2003 or younger.
4.2
4.3

6.3

Three entries required for group to be scored
separately;
First three places in each scoring group will be
awarded with medals and special prizes.

ENTRY FEE
Entry fee for seniors 30 euro;
Entry fee for juniors U22, born 1998 and younger
10 euro;
Latvian icesailors without LISF licenses can
obtain single event license for this championship.
Fee 10 euro for seniors and 5 euro for DN juniors
U22.

7.
INFORMATION
7.1 Further information available:
7.1.1 Regatta official web page:
https://regates.lv/regatta/1353
7.1.2 LISF web page:
7.1.3 e-mail: gikefabo@gmail.com
7.1.4 LISF Facebook page:

Race Committee

1. Pielikums
Persona datu apstrāde
1. Latvijas DN un Ice-Optimist atklāto čempionātu 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 .
2. Aizpildot sacensību pieteikuma veidlapu, tiks pieprasīta sekojoša informācija:
2.1 identifikācijas dati (vārds, uzvārds)
2.2 kontaktinformācija ( tālruņa numurs un e-pasta adrese);
2.3 dzimums un dzimšanas datums;
2.4 laivas modelis un buras numurs;
2.5 piederību jahtklubam;
2.6 trenera dati (vārdu, uzvārdu);
2.7 finanšu informācija (rēķinu izrakstīšanas gadījumos).
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:
3.1 sportista pieteikumu dalībai Burāšanas sacensību pasākuma apstrādei;
3.2 lai sniegtu atbildes uz jebkādiem sportista informācijas pieprasījumiem un nodrošinātu efektīvu
komunikāciju;
3.3 godalgoto vietu paziņošanai un apbalvošanai;
3.4 statistikas vajadzībām, lai analizētu rādītājus, kuri palīdz organizētājam pasākumu plānošanai;
3.5 Burāšanas sacensību atspoguļošanai saskaņā ar 11.3. apakšpunktu
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).
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.
6. Datu uzglabāšanas laiks:
Organizators glabās sportista datus, līdz diviem gadiem no dalības burāšanas sacensībās, lai:
6.1 īstenotu Burāšanas sporta sacensību pasākumus;
6.2 aizsargātu savas intereses sūdzību un prasību gadījumos, kas varētu tikt iesniegtas pret
organizatoru;
6.3 izpildītu Eiropas Savienības/Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.
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:
7.1 apdrošināšanas sabiedrībai, iestājoties profesionālās atbildības apdrošināšanas gadījumam, ja pret
organizatoru tiek izvirzīta prasība;
7.2 tiesību aizsardzības iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos.
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 .
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.
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. 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.

SACENSĪBU ORGANIZĀTORS

