
 
APSTIPRINĀTS 

ar 2010.gada 23.aprīļa LGBSS Valdes sēdes 
protokolu Nr. 2010/23 04v   

 
 Tautas sporta sacensības gaisa balonu sportā „Liepna no putna lidojuma 2010”  

NOLIKUMS 
Nosaukums  „Liepna no putna lidojuma 2010” – tautas sporta sacensības 
Vieta un laiks 2010.gada 10.-12 septembris, Liepnas, Mālupes, Pededzes, Žīguru, Vīksnas, Malienas pagastu 

teritorijas, Alūksnes pilsēta. 
Gaisa balonu (kopskaitā līdz astoņiem gaisa baloniem) lidojumu laiks : 
 10.09.2010 – no 07.00 līdz  9.00 un  – no 17:30 līdz 20:00; 
 11.09.2010 – no 07.00 līdz  9.00 un  – no 17:30 līdz 19:30;   

              12.09.2010 – no 07.00 līdz 10.00  
Mērķi - noteikt sacensību „Liepna no putna lidojuma 2010” uzvarētāju – gaisa balona pilotu; 

- popularizēt gaisa kuģošanas sportu Latvijā, veicināt gaisa balonu sporta attīstību Latvijā, 
paaugstināt Latvijas gaisa balonu pilotu meistarību, gaisa balonu sporta pasākumu rīkošanu 
Latvijā; 

- veicināt sadarbību ar nevalstiskām organizācijām, Liepnas, Mālupes, Pededzes, Žīguru, 
Vīksnas, Malienas pagastu pārvades amatpersonām, , Alūksnes pilsētas administrāciju;  

- piesaistīt gaisa balonu sportam Liepnas, Mālupes, Pededzes, Žīguru, Vīksnas, Malienas 
pagastu, Alūksnes pilsētas iedzīvotājus, popularizēt gaisa balonu sportu kā tautas sporta 
veidu; 

- pilnveidot Latvijas gaisa balonu sporta tiesnešu un organizatoru iemaņas, gatavot gaisa 
balona sporta tiesnešus Latvijā, gatavoties gaisa balonu sporta pasaules čempionāta 
organizēšanai 2011.gadā Latvijā, Valmierā. 

Uzvarētāju 
noteikšana 

- par uzvarētājiem tiks pasludināti : gaisa balona pilota komanda (četras personas), ar derīgu FAI 
SPORTING LICENCE, kura sacensību noslēgumā būs ieguvusi vislielāko punktu skaitu; 
- lai sacensības uzskatītu par notikušām un atzītu kopējos rezultātus, tajās ir jāpiedalās vismaz 8 
komandām, jānotiek vismaz 2 lidojumiem un jāizpilda vismaz 3 uzdevumi; 

Organizators Biedrība „Liepnas attīstības grupa "Iespēja"’  un biedrība „Sporta klubs “99 gaisa baloni”, ar LGBSS 
sankciju. 

Korespondence Pieteikuma veidlapas un oficiālā sarakste jāadresē: 
Dzintari, Liepna, Liepnas pag., Aluksnes nov., LV-4354, Latvia  
Tel. +371 26239272 (pasākuma koordinatore) 

Amatpersonas Pasākuma direktore Liene Stabinge 
Sacensību direktors Mārtiņš Stirāns (Latvija) 

Oficiālā valoda Latviešu valoda 
Dalībnieki un 
dalības 
nosacījumi 

- Sacensībām reģistrē Pilotus ar vismaz 30 stundu nolidojumu karstā gaisa balona kapteiņa 
statusā, komandas sastāvs kopā 4 ( četras) personas; 

-  Gaisa balona pilots uzrāda sekojošus derīgus dokumentus: personu apliecinošu dokumentu, 
pilota licenci – izdotu vismaz vienu gadu pirms sacensību sākuma dienas, FAI sporta licenci, 
pilota lidojumu dienasgrāmatu, gaisa balona reģistrācijas apliecību, gaisa balona lidojuma 
derīguma apliecību, sporta sacensībām nepieciešamo apdrošināšanas polisi; 

- Organizatori nodrošina: propānu, kartes, meteoroloģisko un lidojumu informāciju, rīta kafiju, 
noslēguma – apbalvošanas pasākumu, izmitināšanu; 

- Dalībnieku komandas tiek sastādītas no vietējiem iedzīvotājiem - Liepnas, Mālupes, 
Pededzes, Žīguru, Vīksnas, Malienas pagastu, Alūksnes pilsētas iedzīvotāji. Vietējiem 
iedzīvotājiem tiek nodrošināta attiecīga mutiska instruktāža, pirms gaisa balona starta 
zināšanas mutiski un praktiski pārbauda organizatori un attiecīgā gaisa balona pilots. 

- Sporta tiesnešu komandas tiek komplektētas no no vietējiem iedzīvotājiem - Liepnas, Mālupes, 
Pededzes, Žīguru, Vīksnas, Malienas pagastu, Alūksnes pilsētas iedzīvotāji. Sporta tiesnešu 
komandu zināšanas pārbauda un atzīst par derīgām Organizatori pirms sacensību sākuma. 

Noteikumi Sacensībās tiks izmantoti AX-MER2009 noteikumi ar GPS logeru RBT2300 izmantošanu 
 

  


