APSTIPRINĀTS
ar 2011.gada 11.februāra LGBSS Valdes sēdes
protokolu Nr. 2011/11 02v
http://www.balticballoon.lv/lgbss/valdes_sedes_protokols_2011_11_02v.pdf

Gaisa balonu sporta sacensības - “LMT Cup 2010”
NOLIKUMS
Nosaukums
Vieta un laiks

“LMT Cup 2011”
09.-14 Augusts, 2011.gads, Jelgavas pilsēta , Jelgavas novads.

Organizators
Korespondence

Treniņlidojumi :
9.augusts 06:00 un 19:00 / 10.augusts 06:00
10 . AUGUSTS 18:30
Ģenerālais brīfings:
Pirmais sacensību lidojums:
11 . AUGUSTS 06:30
Noslēdzošais vai papildus sacensību lidojums: 14 . AUGUSTS 06:00
- noteikt sacensību “LMT Cup 2011” uzvarētāju;
- popularizēt gaisa balonu sportu Latvijā, veicināt gaisa balonu sporta attīstību
Latvijā, paaugstināt Latvijas gaisa balonu pilotu meistarību, pilnveidot gaisa
balonu sporta pasākumu rīkošanas pieredzi Latvijā;
- veicināt sadarbību ar citu valstu gaisa balonu pilotiem , nevalstiskām
organizācijām.
- par uzvarētājiem tiks pasludināti : gaisa balonu 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 12 komandām, jānotiek vismaz 2 lidojumiem un jāizpilda vismaz 3
uzdevumi;
Holiday Party, SIA , Riga, Unijas 76 LV-1084, ar LGBSS sankciju
Holiday Party, SIA , Riga, Unijas 76 LV-1084

Amatpersonas

Tel. +371 29802373 (sacensību koordinators)
Pasākuma direktors Uldis Dūmiņš

Mērķi

Uzvarētāju
noteikšana

Phone/fax: +371 67575516 E-mail: info@holidayparty.lv

Oficiālā valoda
Dalības
nosacījumi

Noteikumi

Sacensību direktors Igor Lobashov (Ukraine)
Angļu, ar tulkojumu latviešu valodā
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.
Sacensībās tiks izmantoti AX-MER2009 noteikumi , lidojuma dati tiek reģistrēti ar
GPS logeriem RBT2300

