APSTIPRINĀTS
ar 2010.gada 23.aprīļa LGBSS Valdes sēdes
protokolu Nr. 2010/23 04v
http://www.balticballoon.lv/lgbss/valdes_sedes_protokols_2010_04_23v.pdf

10.Latvijas atklātā gaisa balonu sporta čempionāts
1st World Women championship test event - Valmiera Cup 2010
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1st World Women championship test event - Valmiera Cup 2010
2010.gada 21.-25.jūlijs
Ģenerālais brīfings:
21.jūlijā pl. 15:00
Pirmais sacensību lidojums:
21.jūlijā pl. 18:30
Beidzamais sacensību lidojums: 23.jūlijā pl. 18:30
Rezerves sacensību lidojumi:
24.jūlijā pl. 7:00; 18:30
- Nodrošināt FAI 1.kategorijas standartam atbilstošu starptautisku gaisa
balonu sporta sacensību norisi 1. pasaules čempionāta sievietēm karstā
gaisa balonu sportā sagatavošanas ietvaros;
- noteikt sacensību uzvarētāju un Latvijas čempionu
- popularizēt gaisa kuģošanas sportu Latvijā un pasaulē, kā arī veicināt
sieviešu dalību gaisa balonu sportā, praktizēt augstākās kategorijas sporta
pasākumu rīkošanu Latvijā gaisa balonu sportā;
- veicināt sadarbību ar citu valstu gaisa balonu pilotiem , nevalstiskām
organizācijām.
- par uzvarētājiem tiks pasludināti : gaisa balona pilota komanda (četras personas),
ar derīgu FAI SPORTING LICENCE, kura sacensību noslēgumā būs ieguvusi
vislielāko punktu skaitu;
- par Latvijas čempionu tiks pasludināta gaisa balona pilota komanda (četras
personas), kas sacensību noslēgumā būs ieguvusi vislielāko punktu skaitu, pilotam
jābūt derīgai LAK izsniegtai FAI SPORTING LICENCE;
- 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.
Biedrība sporta klubs “99 gaisa baloni”, ar LGBSS sankciju
Pieteikuma veidlapas un oficiālā sarakste jāadresē:
Biedrība SK “99 gaisa baloni”, Bernātu iela 1, Rīga, LV-1014, Latvija
Tel. +371 29802373 (festivāla koordinators), Fax. +371 67295012
e-pasts: uldis@balloon.lv; http://www.balloon.lv
Pasākuma direktors Uldis Dūmiņš
Sacensību direktors Mathijs R. de Bruijn (Netherland)
Angļu, ar tulkojumu latviešu valodā
Dalības maksa 330 EUR
Sacensībām reģistrē Pilotus ar vismaz 50 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 ar GPS logeru RBT2300
izmantošanu

