
Jahtklubs Auda atklāšanas regate 2014 
 

1. Vispārīgie noteikumi 
 

1.1. Sacensības rīko: Jahtklubs Auda 
 
1.2. Sacensības notiks saskaņā ar: 

 2013.-2016. gada Burāšanas sacensību noteikumiem (BSN); 

 apmērīšanas sistēmu LAT-LYS nosacījumiem un noteikumiem; 

 Starptautiskās burāšanas federācijas (ISAF) speciālajiem noteikumiem jūrā (ISAF Offshore 
Special Regulations 2012 -2013);  

 šo Sacensību nolikumu;  

 šo sacensību instrukciju, kura tiks izlikta uz Jahtklubs Auda ziņojuma dēļa dalībnieku 
reģistrācijas laikā.  

1.3. Sacensību dalībnieki ņem vērā Starptautiskos kuģu sadursmju novēršanas noteikumus.  
 
2. Reklāma 
 

2.1. Reklāma tiks ierobežota līdz С kategorijai. 
 
2.2 Pēc īpaša Sacensību komitejas rīkojuma var tikt prasīts, lai jahtas izvietotu sacensību rīkotāju 
izvēlētu un sagādātu reklāmu.  

  
3. Atbilstība, pielaišana, reģistrācijas dokumenti  

 
3.1. Sacensības ir atklātas.  
 
3.3. Reģistrācijas dokumenti 
 
3.3.1. Reģistrējoties šīm sacensībām jahtas komandas pārstāvis iesniedz un/vai uzrāda, apliecina: 

 (jahtas) pieteikumu; 

 samaksā dalības maksu.   
3.3.2. Oriģinālā uzrāda šādus dokumentus: 

 derīgu jahtas reģistrācijas apliecību; 

 derīgu Jahtklubs Auda izdotu apstiprinājumu par jahtas atbilstību LYS ieskaites grupai un tās 
sacensību balli; 

 tiesības vadīt jahtu piekrastes ūdeņos apliecinošu derīgu atpūtas kuģa vadītāja apliecību, ko 
izdevusi jebkura ISAF dalīborganizācija (Latvijā reģistrētajām jahtām); 

 
3.4. Pieteikušās jahtas tiks sadalītas šādās ieskaites grupās: 

LYS – jahtas ar Jahtklubs Auda apstiprinātu LYS balli; 
 

3.5. Minimālais jahtu skaits katrā grupā ir četras jahtas. Sadalījums grupās var tikt izmainīts pēc 
sacensību komitejas ieskatiem atkarībā no pieteikto jahtu skaita katrā ieskaites grupā un to jahtu 
balles. 
 

4. Dalības maksa 
 
4.1. Dalības maksa tiek noteikta 10 Eiro no katra pieteikumā pieteiktā komandas locekļa.   

 



 
 

5. Sacensību programma 
 
5.1. 2014. gada atklāšanas regate notiks Daugavā un/vai Rīgas līcī: 31.05.2014.  
 
5.2. Dalībnieku reģistrēšanās Jahtklubā Auda, Audupes ielā 15/17, Rīga, LV1030, 2014. gada 
31.maijā no plkst. 9:00 līdz 10:30. 
 

5.4. Sacensību kalendārs: 
 
31.05.2014. 9:00 – 10:30  Dalībnieku reģistrācija. Kontrolapmērīšana. 
  11:00   Instruktāža 
  12:00   Pirmā brauciena starts 
  17:00   Apbalvošanas ceremonija  
 

6. Sacensību instrukcijas 
 

6.1. Sacensību instrukcija no 2014. gada 31. maijā pēc plkst. 11:00 būs pieejama Jahtklubā Auda, 
Audupes ielā 15/17, Rīga, LV1030.  
 

7. Uzvarētāju noteikšana un vērtēšana 
 

7.1. Uzvarētājus katrā ieskaites grupā attiecīgi noteiks pēc izlabotā laika, kur laika korekcija tiks 
veikta, pamatojoties uz jahtu LYS balli. Vērtēšana notiks pēc Low-Point punktu skaitīšanas sistēmas. 
 
7.2. Uzvarētājus kopvērtējumā, katrā ieskaites grupā, noteiks saskaņā ar laboto laiku.    
 
7.3. Sacensības skaitīsies notikušas, ja vienā braucienā kontrollaikā būs finišējušas 50% pieteikto 
jahtu. 

 
8. Uzvarētāju apbalvošana 
 

8.1. Uzvarētāji, otro un trešo vietu ieguvēji saņems Jahtklubs Auda apbalvojumus, ja attiecīgajā 
ieskaites grupā sacensībās būs piedalījušās vismaz četras jahtas. 
 

9. Atbildība 
 

9.1. Sacensību dalībnieki piedalās regatē paļaujoties tikai uz savu risku. 
 
9.2. Sacensību rīkotāji un Sacensību komiteja, nav atbildīgi par varbūtējām avārijām, nelaimes 
gadījumiem, dzīvības vai veselības zaudēšanu vai kaitējumiem to mantai, pirms sacensībām, 
sacensību laikā vai pēc tām. 
  

10. Papildus informācija 
 

10.1. Nepieciešamo papildus informāciju var saņemt no Normunda Mačukāna: 
         Pa tālruni:  +371 26114414 
         Pa e-pastu: normunds@jahtklubsauda.lv  

mailto:normunds@jahtklubsauda.lv

