"Mastu Kronis 2019" Nolikums

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Šis nolikums nosaka “Mastu Kronis 2019” (turpmāk tekstā Sacensības) kārtību.
1.2. Ikvienam Sacensību dalībniekam ir jāiepazīstas ar šiem noteikumiem un jāievēro tie visu
Sacensību norises laiku.
1.3. Sacensības notiek vienā disciplīnā: Veikbords.
1.4 Sacensības notiek trīs posmoms
1.5 Open grupā par sacensību uzvarētāju kļūst dalībnieks ar visu posmu iegūto punktu augstāko
summu.
1.6 Pro grupā par sacensību uzvarētāju kļūst dalībnieks ar augstāko punktu skaitu sacensību
vienīgajā posmā.

2. SADALĪJUMS PA GRUPĀM
2.1. Katrs dalībnieks drīkst startēt tikai vienā grupā, ko nedrīkst mainīt visu Sacensības norises
un posmu laiku.
2.3. Galvenais tiesnesis, tiesnesis un/vai sekretariāta atbildīgais var noteikt katra braucēja
atbilstību grupai, kurā startēt.
2.4. Minimālais dalībnieku skaits, lai atvērtu grupu, ir trīs dalībnieki.
2.5. Sacensību grupas:
2.5.1. Open (Tautas klase)
Bez vecuma ierobežojuma.
Bez triku ierobežojuma
2.5.4. Jaunieši
15 gadi un jaunāki.
Bez triku ierobežojuma
2.5.2 PRO (tikai trešajā sacensību posmā)
Bez vecuma ierobežojuma
Bez triku ierobežojuma
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3. SACENSĪBU NORISE
3.1.Reģistrācijas un sacensību sākuma laikam ir jābūt izsludinātam ne vēlāk kā četras dienas
pirms pirmās sacensību dienas.
3.2.Izmaiņas grafikā var tikt veiktas dēļ sliktiem laika vai ūdens apstākļiem, drošības
apsvērumiem, u.tml. Dalībnieki par šādām izmaiņām tiks informēti dalībnieku sanāksmes laikā.
3.3.Sacensību norises vieta: Ozolnieki, 5 masti wakepark.
3.4. Sacensību posmi :
•
•
•

1.Posms - 20.Jūnijs
2.Posms – 11. Jūlijs
3.Posms – 8. Augusts

4. REĢISTRĀCIJA
4.1. Pastāv divas dalībnieku reģistrēšanās iespējas:
4.1.1. Dalībnieku reģistrācija tiešsaistē, kam ir jābūt pieejamai ne vēlāk, kā četras dienas
pirms pirmās sacensību dienas.
4.1.2. Dalībnieku reģistrācija pasākuma norises vietā, iepriekš noteiktā laikā, kam ir jābūt
paziņotam ne vēlāk, kā četras dienas pirms pirmās sacensību dienas.
4.2. Abos gadījumos dalībniekam ir jāapstiprina sava dalība apmaksājot dalības maksu
reģistrācijā, sacensību dienā.
4.2.1. Sacensību dalības maksa ir 25 EUR par 3 posmiem.
4.3. Dalībniekiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, ir jāaizpilda pieteikuma forma (pielikums
Nr 1), kas ir jāapstiprina ar vecāku, vai oficiālā aizbildņa parakstu. Ja dalībnieks ir reģistrējies
Sacensībām tiešsaistē, pieteikuma forma nav jāaizpilda, bet vecāku paraksts reģistratūrā tiks
pieprasīts.

5. BRAUKŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Ja dalībnieks nav gatavs startēt savā kārtā, galvenais tiesnesis var pieprasīt dalībnieka
diskvalifikāciju.
5.2. Ja kāds no dalībniekiem tiek diskvalificēts, nākamajam dalībniekam ir jāpiešķir papildus
piecu minūšu gatavība. Ja vairāk kā viens dalībnieks izlaiž savu startu, katram nākamajam
dalībniekam ir jādod papildus piecu minūšu gatavība.
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6. DISKVALIFIKĀCIJA
6.1.Ja braucējs, kādu iemeslu dēļ ir diskvalificēts, viņam netiek dota iespēja turpināt sacensības.
6.2. Braucējs var tikt diskvalificēts, ja nav ieradies uz starta pozīciju sava brauciena uzsākšanai.
6.3. Braucējs var tikt diskvalificēts nesportiskas rīcības dēļ, ja sacensību laikā lieto narkotiskās
vielas, alkoholu, dopingu u.c
7. EKIPĒJUMS
9.1. Dalībniekam ir jāievēro drošības noteikumi, kas iekļauj arī ekipējumu, kas ir noteikti šī
nolikuma pielikuma Nr. 1 - 1; 2 un 3 punktā.
8. SACENSĪBU FORMĀTS/ TIESĀŠANAS KRITĒRIJI/ VĒRTĒŠANA
8.1. Viens brauciens ietver vienu apli trasē.
8.2 Katram braucējam tiek dota iespēja veikt divus braucienus, no kuriem labākā brauciena
rezultāts tiek ieskaitīts un salīdzināts ar pārējo sacensību dalībnieku rezultātiem.
8.2. Katrā posmā tiek noteikti uzvarētāji un sarindoti secībā pēc punktu daudzuma.
8.3 Jauniešu un Open grupu sacensību uzvarētājs tiek noteikts pēc pēdējā sacensību posma un
ir dalībnieks ar lielāko punktu summu no visiem 3 sacensību posmiem
8.6. PRO grupas sacensību uzvarētājs tiek noteikts pēc pēdējā, vienīgā sacensību posma un ir
dalībnieks ar lielāko punktu skaitu.
8.3. Dalībnieki tiks vērtēti subjektīvi. Triku veidiem iepriekš netiek noteikts konkrēts punktu skaits.
8.4. Vērtēšana sākas ar brīdi, kad braucējs iebrauc trasē un beidzas, kad izbrauc no tās vai krīt,
zaudējot rokturi trasē.
8.5. Tiesneši piešķirs katram dalībniekam maksimums 100 punktus, pamatojoties uz kopējo
brauciena izpildījumu. Katras grupas dalībnieka brauciens tiek vērtēts atsevišķi, neatkarīgi no citu
grupu dalībnieka braucieniem šajās sacensībās. Tiesneši piešķir pirmajam grupas dalībniekam
subjektīvu vērtējumu un katrs nākamais dalībnieks tiek novērtēts augstāk vai zemāk atbilstoši
parādītajam sniegumam, konkrētās grupas ietvaros. Tiesnešiem ir jāpiešķir punkti, kā arī vieta
katram dalībniekam grupas ietvaros.
Izpildījums: 33,3 punkti:
Tas atspoguļo to cik tuvu ideālam tika izpildīts katrs konkrētais triks, kā arī cik kopumā
veiksmīgs un stabils bija brauciens.
Amplitūda/Sarežģītība: 33,4 punkti.
Šis atspoguļo amplitūdu, kā arī izpildīto triku tehnisko sarežģītību. Triku salīdzinošā
vērtība minēta šā nolikuma 20. punktā - triku sarakstā.
Dažādība: 33,3 punkti.
Tas atspoguļo kopējo brauciena kompozīciju, norādot uz to triku un izmantoto trases
konstrukciju daudzveidību un kompozicionālo izkārtojumi – plūdumu un radošumu.
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8.6. Punktu skaitīšana: Visu augšminēto kategoriju iegūtie punkti tiek saskaitīti kopā, iegūstot
katra tiesneša novērtējumu punktos. Dalībnieka galīgo vērtējumu nosaka visu tiesnešu rezultātu
vidējā vērtība.
9. DISTANCE
9.2. Distance sākas no Starta/Finiša bojām un beidzas pie Starta/Finiša bojām.
9.3. Dalībnieka brauciens tiek noslēgts, kad dalībnieks ir veicis pilnu distanci vai krīt, zaudējot
rokturi trasē.
9.4. Pēc kritiena brauciens ir beidzies.
10. KABEĻA ĀTRUMS & STRIĶA GARUMS
10.1. Visiem dalībniekiem tiek nodrošināts vienāds striķa garums un kabeļa ātrums.
11. PRETENZIJAS
11.1.Protests rakstiskā veidā ir jāiesniedz galvenajam tiesnesim un to drīkst iesniegt tikai pats
dalībnieks, vai viņa komandas pārstāvis. Skaidri ir jānorāda protesta iemesls un tas ir jāiesniedz
pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk 10 minūtes pēc notikuma, vai rezultātu paziņošanas.
11.2. Iesniedzot protestu ir jāiemaksā 30EUR adminstratīvā maksa, kas tiek atmaksāta
dalībniekam, ja protests tiek pieņemts un atzīts.
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PIELIKUMS Nr. 1 “Braucēja pieteikuma forma”
! Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies sacensībām tiešsaistē un, kuri ir sasnieguši 18. gadu vecumu, šī
forma nav jāaizpilda, bet sacensību dienā, ir jāparakstās par šajā formā iekļautajiem noteikumiem.
____________________________________________________________________________________

Parakstot šo pieteikuma lapu, es piekrītu visam, kas tajā ir rakstīts, kā arī apliecinu, ka esmu
izlasījis sacensību “Mastu Kronis 2019” nolikumu un apņemos to ievērot.
VĀRDS, UZVĀRDS
DZIMŠANAS DATUMS
GRUPA

OPEN
JUNIEŠI
PRO

STĀJA

REGULAR

GOOFY

KOMANDA/SPONSORI
E-pasts

•

•

•
•

•

•
•

1. Risks
Esmu pilnībā atbildīgs par iespējamajiem riskiem treniņbraucienos un sacensību laikā. Es
apzinos, ka veikbords ir sporta veids ar paaugstinātu risku iespējamību. Savainojumu,
negadījumu, bojājumu, zaudējumu u.c. gadījumā, es neiesniegšu sūdzības pret sacensību
organizatoriem, to darbiniekiem, dalībniekiem, kabeļparka darbiniekiem, sponsoriem un citiem
iesaistītajiem sacensību organizēšanā.
Dalība sacensībās ir mana brīva izvēle un es pieņemu un apzinos visus iespējamos
savainojumu riskus, kas var notikt sacensību laikā.
2. Atbildība
Par zaudējumiem trešajām pusēm, kas attiecas uz veselību, ekipējumu un citu notiekošo
sacensību teritorijā, ir mana, ne organizētāju, atbildība.
Es apzinos un piekrītu, ka esmu atbildīgs par sava inventāra pārbaudi un uzturēšanu kārtībā,
ieskaitot, bet neaprobežojoties ar dēli, stiprinājumiem, triecienvesti un aizsarg ķiveri. Es
apstiprinu, ka sacensību laikā es vienmēr izmantošu aizsarg ķiveri un triecienvesti.
Es uzņemos neuzvesties nesportiski. Sacensību laikā es nelietošu narkotiskās vielas,
alkoholu, dopingu u.c.
3. Apdrošināšana un drošīna
Es pilnībā apzinos riskus attiecībā uz savu dzīvību, veselību un personīgo īpašumu.
Es darīšu visu iespējamo, lai nodrošinātu sev dzīvības un veselības polisi, kas iekļauj
paaugstināta riska sporta veidus.
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•

Sacensību laikā es vienmēr izmantošu aizsarg ķiveri un triecienvesti (treniņbraucienos,
iesildīšanās, kvalifikācijā, fināla u.c.).

•

4. Mediji un reklāma
Es piekrītu, ka sacensību laikā uzņemtie video un foto, var tikt publicēti interneta vidē un citos
medijos, kā arī tie var tikt izmantoti reklāmas nolūkos.

•
•

•
•
•
•

5. Tiesāšana
Es vienmēr respektēšu tiesnešu lēmumus.
Nevienprātības gadījumā, es iesniegšu protestu, sacensību nolikumā noteiktajā kārtībā.
6. Paraksts
ENG - By signing this, I certify that I’m familiar with this application and I understand its text in
the Latvian language, and undertake to respect it .
LAT - Parakstot šo, es apliecinu, ka esmu iepazinies/-usies ar šo pieteikumu un, ka es saprotu
tā tekstu latviešu valodā, un apņemos to ievērot.
EST - Allkirjaga kinnitan, et olen tutvunud käesoleva taotlusega ja olen selle lätikeelsest
tekstist aru saanud ning kohustun selle järgida.
LIT - Pasirašydamas šį dokumentą, aš patvirtinu, kad esu susipažinęs su šio prašymu,
suprantu jo tekstą, parašytą latvių kalba.

Paraksts

•
•

•

•

Vārds, Uzvārds

Datums

LAT – Nepilngadīgiem sportistiem: Kā sportista māte, tēvs vai oficiālais aizbildnis es apliecinu,
ka piekrītu visam, kas rakstīts šajā pieteikuma deklerācijā un es uzņemos pilnu atbildību par
jebkādiem negadījumiem, traumām kas saistās ar manu bērnu.
ENG - For participants under 18: I certify, that I, as the participant’s parent or official guardian,
agree with the athlete’s commitment what’s written in the application and that I will take all
responsibility, about any injury happened to my children, on me.
EST - Alla 18 aastastele sportlastele: Mina, sportlase vanemana või vastutava isikuna nõustun
sportlasele ette nähtud tingimustega, mis on kirjas deklaratsioonis, ning võtan vastutuse mis
tahes võistlustel tekkinud vigastuste eest täielikult enda kanda.
LIT - Sportininkams, jaunesniems nei 18 metų: Garantuoju, kad aš, kaip sportininko tėvas ar
oficialus globėjas, sutinku su sportininko įsipareigojimais, surašytais deklaracijoje, ir prisiimu
visą atsakomybę dėl visų bet kokio pobūdžio traumų, kurios gali nutikti mano vaikui.
Paraksts

Vārds, Uzvārds

Piederība

Datums
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