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 „Liepna no putna lidojuma 2011” Latvijas gaisa balonu tautas sporta sacensības  
NOLIKUMS 

 
Nosaukums  Tautas sporta sacensības „Liepna no putna lidojuma 2011 ”  

 
Vieta un laiks no 2011.gada 09. septembra plkst. 06:00 līdz  2009.gada 11.septembrim plkst. 21.00  

Ģenerālais brīfings: 9.septembrī pl. 05:00 
Pirmais sacensību lidojums:  9.septembrī  pl. 06:30 
Noslēguma sacensību lidojums: 11.septembrī  pl. 06:30 
 

Mērķi - noteikt gaisa balonu sporta sacensību „Liepna no putna lidojuma 2011” 
uzvarētāju – gaisa balona pilotu un komandu; 

- popularizēt gaisa kuģošanas sportu Latvijā , Alūksnē un Alūksnes novadā; 
- veicināt sadarbību ar Latvijas pašvaldībām un organizācijām gaisa balonu sporta 

atbalsta un attīstības jomā 
- iesaistīt gaisa balonu sporta pasākumos maksimālu skaitu vietējo iedzīvotāju 
- veikt skaidrojušus pasākumus par gaisa balonu lidojumiem un aviāciju kopumā. 

Uzvarētāju 
noteikšana 

- par gaisa balonu sporta sacensību „Liepna no putna lidojuma 2011 ” uzvarētāju tiks 
pasludināts Pilots un komanda ar Latvijas Aerokluba izsniegtu FAI sporta licenci, kas 
noslēgumā būs ieguvis vislielāko punktu skaitu; 
- lai sacensības uzskatītu par notikušām un atzītu kopējos rezultātus, tajās ir jāpiedalās vismaz 
5 komandām, jānotiek vismaz 2 lidojumiem un jāizpilda vismaz 3 uzdevumi; 
- sacensību rezultātus pirms izsludināšanas apstiprina sacensību sporta direktors un žūrija 3 
personu sastāvā. 

Organizators Organizators – biedrība „Liepnas attīstības grupa “Iespēja””, ar LGBSS sankciju 
Korespondence Pieteikuma veidlapas un oficiālā sarakste jāadresē: 

Liene Stabinge Tel.26239272, Liepnas attīstības grupa "Iespēja",Alūksnes nov., Liepnas pag., 
Liepna, "Dzintari". Reģ.Nr.: e-pasts: liene@balloon.lv 

Amatpersonas Pasākuma direktors Liene Stabinge 
Sacensību sporta direktors Mārtiņš Stirāns 

Oficiālā valoda Latviešu 
Dalības nosacījumi - Gaisa balonu sporta sacensībām „„Liepna no putna lidojuma 2011” reģistrē gaisa 

balonu pilotus ar vismaz 30 stundu nolidojumu karstā gaisa balona kapteiņa statusā, kuri 
uzrāda sekojošus derīgus dokumentus: personu apliecinošu dokumentu, pilota licenci, 
FAI sporta licenci, pilota lidojumu dienasgrāmatu, gaisa balona reģistrācijas apliecību, 
gaisa balona lidojuma derīguma apliecību, apdrošināšanas polisi; 

- Organizatori nodrošina: propānu, GPS logerus, kartes, meteoroloģisko un lidojumu 
informāciju, rīta kafiju, un noslēguma pasākumus, izmitināšanu. 

- Sacensību laikā sacensību sporta direktors nepieļauj izklaides un atpūtas lidojumus 
Noteikumi Sacensībās tiks izmantoti AX-MER2008 noteikumi ,lidojumu reģistratori – RBT2300 

 
   
 

Šī dokumenta elektroniskā kopija atbilst oriģinālam un ir derīga bez paraksta, ja tiek saņemta no elektroniskā  pasta adreses 
oktava@latnet.lv jeb tiek lejupielādēta no INTERNET vietnes http://www.ballooning.lv 

 


