LATVIJAS ČEMPIONĀTS
ŪDENS MOTOSPORTĀ

SACENSĪBU NOLIKUMS
2017
Posmi:

Bauska, Mēmeles upe
2017.gada 26.jūlijs

Organizators:

Latvijas Ūdens motosporta federācija (LŪMSF) sadarbībā ar:
Riga Powerboat Team
www.lumsf.lv

Kontaktpersona:

Ieva Taunina
Ģenerālsekretāre
Mob: +371 29284688
E-pasts: ieva@lumsf.lv

Sacensību personāls:

Tiesneši un sekretariāts – nosaka LŪMSF
Neatliekamā palīdzība – ARS brigāde
Glābēji – LŪMSF glābēju komanda

Klases:

Formula Future – Delfīna klase (2011.-2010.dz.g.)
Formula Future – 1.klase (2009.-2008.dz.g.)
Formula Future – 1.klase (2007.-2006.dz.g.)
Formula Future – 1.klase (2005.-2004.dz.g.)
Formula Future – 1.klase (2003.-2002.dz.g.)
Formula Future – 1.klase (2001.-1999.dz.g.)

Dienas kārtība:

Reģistrēšanās: 8.00; Treniņi – 9:00-12:00, Sacensības no 12:00, Apbalvošana.

Noteikumi:

Sacensības notiek pēc UIM noteikumiem un sacensību nolikumu.

Distance:

Atbilstoši trases shēmai UIM noteikumos.

Starts:

Klusais starts no krasta. Starta signāls tiek dots ar luksoforu.

Sacensību formāts:

Atbilstoši UIM noteikumiem.

Punktu sistēma:

vadoties pēc UIM noteikumiem.

Tehnika:

Nodrošina LUMSF

Atbildība:
Visiem dalībniekiem būs jāparaksta atsevišķs dokuments, kurā apliecinās, ka dalība
konkrētajās sacensībās ir uz viņu pašu atbildību un risku.
Antidopings:
Pakļaut visus sacensību dalībniekus t.sk. pilotus, mehāniķus, komandu vadītājus,
u.c. saskanā ar LŪMSF lēmumu) antidopinga un alkohola testu pārbaudei.
Apdrošināšana:

Visiem dalībniekiem jābūt veselības apdrošināšanai. Minimālā summa 1500 euro.

Laivu numuri:

Izsniedz LUMSF

Piloti un mehāniķi:

Atrodoties PIT zonā obligāti jābūt apģērbam (krekls, bikses) un apaviem.

Žūrija: Pa vienam pārstāvim no katra kluba, kas jāpiesaka līdz mandātu komisijas beigām (līdz 09:30).
Boju sabojāšana:
sacensību boju.

Par trases bojas sabojāšanu ir atbildīgs klubs, no kura startē sportists, kurš sabojājis

Papildus noteikumi:
Katrai laivai OBLIGĀTI klāt ir jābūt ugunsdzēšamajam aparātam. Organizētājiem ir
tiesības izdot papildus noteikumus, kas šajās sacensībās ir tik pat saistoši kā šis nolikums.
Sacensību apturēšana: Sacensību gaitu var apturēt sacensību galvenais tiesnesis. Ja sacensības tiek
apturētas, brauciens jāsāk no sākuma ar pilnu apļu skaitu. Ir atļauts uzpildīt arī degvielu.
Apbalvošana:

Balvu fonds sastāv no balvām pirmo trīs vietu ieguvējiem.

Apkārtne:
Pie visām laivām ir jābūt degvielas un eļļas absorbējošiem paklājiņiem, lai novērstu
šo vielu nokļūšanu dabā.
Ikvienam dalībniekam jārūpējas par apkārtnes sakopšanu. Sacensību dalībnieku pienākumos ietilpst
piesārņojumu novēršana un vietu, kur atrodas viņu laivas, treileri un mašīnas, uzturēšana kārtībā.
Ugunsdrošība:
Sacensību dalībnieki apliecina, ka ir iepazinušies ar ugunsdrosības noteikumiem.
Katrai laivai obligāti jābūt ugunsdzēšamajam aparātam.
Ieksējās kārtības un drosības noteikumi:
kārtības un drošības noteikumiem.

Sacensību dalībnieki apliecina, ka ir iepazinušies ar iekšējās

Pārējie noteikumi: Organizators patur sev tiesības: organizatorisku iemeslu dēļ izdarīt izmaiņas noteikumos
un laika plānā un publicēt šīs izmaiņas.
Organizators pieprasa visu dalībnieku obligātu dalību oficiālajās šo sacensību atklāšanas un slēgšanas
ceremonijās. Organizatori aicina dalībniekiem izmantot viņu klubu simboliku un tērpus.
Laika posmā no 08:00 līdz 20:00 (vai līdz sacensību beigām) sacensību vietā peldēties ir kategoriski aizliegts!
Visa pārējā informācija tiks paziņota braucēju sapulcē.
VEIKSMĪGU STARTUS UN FINIŠUS 2017.GADA SEZONĀ!

