APSTIPRINĀTS
Latvijas Gaisa balonu
sporta savienības valdes sēdē
2012. gada ____.martā

12th Latvian Open Hot Air Balloon Championship , Valmiera CUP 2012
NOLIKUMS
Nosaukums
Vieta un laiks

Mērķi

Uzvarētāju
noteikšana

12th Latvian Open Hot Air Balloon Championship , Valmiera CUP 2012 (12.atklātais starptautiskais
gaisa balonu sporta čempionāts, Valmieras kauss 2012)
2012.gada 25.-29.jūlijs
Ģenerālais brīfings:
25.jūlijā pl. 17:00
Pirmais sacensību lidojums:
25.jūlijā pl. 18:30
Noslēdzošais sacensību lidojums: 28.jūlijā pl. 6:00
Rezerves lidojums:
28.jūlijā pl. 18:30
-

Nodrošināt FAI sacensību kategorijas standartam atbilstošu starptautisku gaisa balonu sporta
sacensību norisi;
noteikt sacensību uzvarētāju un Latvijas čempionu ( atsevišķā ieskaitē, tikai pilotiem –
2012.gadam derīgas LAK (Latvijas Aerokluba) izsniegtās FAI SPORTING LICENCE turētājiem) ;
popularizēt gaisa kuģošanas sportu Latvijā un pasaulē, veicināt Latvijas gaisa balonu pilotu dalību
gaisa balonu sporta sacensībās, praktizēt FAI augstākās kategorijas sporta pasākumu rīkošanu
Latvijā gaisa balonu sportā;
- veicināt sadarbību ar citu valstu gaisa balonu pilotiem un organizācijām.
- par uzvarētāju tiks pasludināts Pilots, 2012.gadam derīgas FAI SPORTING LICENCE turētājs, kurš
sacensību noslēgumā būs ieguvis vislielāko punktu skaitu;
- par Latvijas čempionu tiks pasludināts Pilots, LAK izsniegtas 2012.gadam derīgas FAI SPORTING
LICENCE turētājs, kurš sacensību noslēgumā būs ieguvis vislielāko punktu skaitu ;
- lai sacensības uzskatītu par notikušām un atzītu kopējos rezultātus, tajās ir jāpiedalās vismaz 12
dalībniekiem, jānotiek vismaz 2 lidojumiem un jāizpilda vismaz 3 uzdevumi;
- Latvijas gaisa balonu sporta čempionāta rezultātus pirms izsludināšanas apstiprina LGBSS pilnvarots
pārstāvis.

Organizators

Biedrība sporta klubs “99 gaisa baloni”, ar LGBSS sankciju , sankcijas maksa noteikta 250 LVL
un ir jāiemaksā LGBSS norēķinu kontā pirms sacensību nolikuma apstiprināšanas.

Korespondence

Pieteikuma veidlapas un oficiālā sarakste jāadresē:
Balloon club “99 GAISA BALONI”, Riga, Stabu iela 49a-24, LV-1011, LATVIA
Phone: +371 2 980 23 73, Fax: +371 6 3021910
e-pasts: uldis@balloon.lv; http://www.balloon.lv

Amatpersonas

Sacensību organizators Uldis Dūmiņš
Sacensību sporta direktors TIKS PRECIZĒTS
Angļu, ar tulkojumu latviešu valodā

Oficiālā valoda
Dalības
nosacījumi

-

-

Noteikumi

Dalības maksa 300 EUR katrai komandai ar pieteikšanās termiņu līdz 15.04.2012. vai 350 EUR ar
pieteikšanās termiņu no 16.04.2012. līdz 04.07.2012.
Sacensībām reģistrē Pilotus , 2012.gadam derīgas FAI SPORTING LICENCE turētājus, kas
samaksājuši dalības maksu , ar vismaz 30 stundu nolidojumu karstā gaisa balona kapteiņa statusā,
kuri uzrāda sekojošus derīgus dokumentus: personu apliecinošu dokumentu, pilota licenci, pilota
lidojumu dienasgrāmatu, gaisa balona reģistrācijas apliecību, gaisa balona lidojuma derīguma
apliecību, sporta sacensībām nepieciešamo apdrošināšanas polisi;
Organizatori nodrošina pilotam un komandām : propāna gāzi sacensību lidojumiem, kartes,
meteoroloģisko un lidojumu informāciju, rīta kafiju, noslēguma – apbalvošanas pasākumu,
izmitināšanu.
Sacensību amatpersonas nodrošina, ka sacensību laikā un sacensību ietvaros izklaides lidojumi
netiek pieļauti.

Sacensībās tiks izmantoti AX-MER2011 noteikumi ar GPS logeru izmantošanu
SASKAŅOTS

SASKAŅOTS

Latvijas Aerokluba valdes loceklis

Biedrības SK 99 Gaisa baloni valdes priekšsēdētājs
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