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REGATE  “Baltic Open Regatta 2016” 

2.-3.jūlijs 2016.gads 

Rīga 

 
SACENSĪBU NOLIKUMS 

 
1. Sacensību rīkotāji 

1.1. Biedrība ‘’Jahtklubs Auda’’; 
1.2. Biedrība ‘’Baltic open’’. 

2. Sacensību laiks un vieta 
2.1. Dalībnieku pulcēšanās vieta Rīgā, Audupes iela 15/17, LV 1030; 
2.2. Atkarībā no laikapstākļiem sacensības notiks Daugavā vai Rīgas jūras līcī 

02.07.-03.07.2016. 
3. Sacensības notiek atbilstoši: 

3.1. ISAF burāšanas sacensību noteikumiem (2013.-2016.), turpmāk tekstā 
BSN; 

3.2. Šo sacensību instrukcijai; 
3.3. Attiecīgo jahtu klašu noteikumiem; 
3.4. Noteikumu kolīzijas gadījumā atšķirīgo valodu dēļ, noteicošais ir dokumentu 

teksts angļu valodā; 
3.5. Uz jahtām būs jāizvieto Sacensību organizētāja izvēlēta un sagatavota 

reklāma, saskaņā ar ISAF Reklāmas kodeksa noteikumiem. 
4. Jahtas pielaišana un reģistrācija 

4.1. Regatē drīkst piedalīties attiecīgās starptautiskās klases Noteikumiem 
atbilstošas jahtas; 

4.2. Jahtu reģistrācija notiek 5. punktā norādītajā laikā; 
4.3. Reģistrējoties sacensībām dalībniekam jāiesniedz aizpildīta Reģistrācijas 

forma (pielikums Nr.1). Forma arī pieejama www.balticopen.lv; 
4.4. Dalībniekiem vecumā līdz 18. gadiem pieteikuma formā ir jābūt reģistrētam 

par tiem atbildīgam komandas trenerim. 
5. Sacensību kalendārs 
01.07.2016.   10.00   Iebraukšana, reģistrācija, treniņbraucieni 
02.07.2016.  9.00-10.15  Reģistrācija 

10.30-10.45  Informācija 
12.00   Pirmās dienas pirmā brauciena brīdinājuma   

     signāls. 
03.07.2016.    9.00   Informācija 

10.30   Otrās dienas pirmā brauciena brīdinājuma  
                        signāls 

17.00   Apbalvošana, sacensību noslēgums. 
6. Jahtu klases un vērtēšana 

6.1. Sacensības notiks sekojošās jahtu klasēs: 
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6.1.2. Laser Radial; 
6.1.3. Laser 4.7; Dzimuši 1999.gadā un jaunāki 
6.1.4. Optimist. Dzimuši 2001.gadā un jaunāki 

6.2. Atsevišķa vērtēšna notiks sekojošās grupās: 
6.2.2. Laser Radial klasē: 

6.2.2.1. Laser Radial kopvērējumā; 
6.2.2.2. Laser Radial sievietēm. 

6.2.3. Laser 4.7 klasē: 
6.2.3.1. Laser 4.7 kopvērtējumā; 
6.2.3.2. Laser 4.7 meitenēm. 

6.2.4. Optimist klasē: 
6.2.4.1. Optimist kopvērējumā; 
6.2.4.2. Optimist meitenēm; 
6.2.4.3. Optimist B, dzimuši 2005.gadā un jaunāki 

6.3. Minimālais nepieciešamais dalībnieku skaits klasē, lai sacensības šajā klasē 
notiktu - 3 jahtas. 

6.4. Minimālais nepieciešamais dalībnieku skaits ieskaites grupā, lai tā tiktu 
vērtēta atsevišķi - 3 jahtas. 

6.5. Regatē tiek lietota LOW POINT punktu skaitīšanas sistēma.  
6.6. Ieskaites grupās rezultāti tiks noteikti balstoties uz dalībnieku iegūtajiem 

punktiem kopvērtējumā attiecīgajā jahtu klasē. 
6.7. Sacensībās paredzēti ne vairāk kā 9 braucieni katrā no jahtu klasēm. 
6.8. Sacensības attiecīgajā jahtu klasē tiks uzskatītas par notikušām, ja tiks 

veikti vismaz 3 braucieni šajā jahtu klasē. 
7. Dalības maksa 

7.1. Dalībai sacensībās ir noteikta dalības maksa EUR 10,00 visām klasēm. 
7.2. Dalības maksa maksājama reģistrācijas brīdī Sacensību komitejas birojā vai 

ar pārskaitījumu līdz 02.07.2016 uz Sacensību rīkotāja bankas kontu: 
Biedrība ‘’Jahtklubs Auda’’ 
Reģ.Nr. 40008124328 
AS ‘’Swedbanka’’, swift: HABALV22 
IBAN: LV64HABA0551033724116 

Ar norādi: Baltic open regatta 2016, vārds, uzvārds, jahtu klase 
8. Sacensību instrukcija 

8.1. Sacensību instrukcija būs izlikta reģistrācijas brīdī uz ziņojuma dēļa 
sacensību norises vietā, kā arī pieejama Sacensību komitejas birojā. 

9. Komandu treneru, atbalstītāju pavadošās laivas 
9.1. Visām treneru un atbalstītāju pavadošajām laivām ir jābūt reģistrētām 

Sacensību komitejā. 
9.2. Treneru un atbalstītāju laivām jābūt ārpus jahtu sacensību zonas sākot ar 

starta procedūras sākumu līdz jahtas ir finišējušas vai ir dots 
brauciena/sacensību atcelšanas signāls. 

10. Balvas 

javascript:linkAction('business.d2d.accounts.statements.accountStatement','force_acc','551033724116','','','','','','','');
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10.1. Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā jahtu ieskaites grupā tiks apbalvoti ar 
kausiem un diplomiem.  

11. Atbildība 
11.1. Dalībnieki piedalās sacensībās, paļaujoties tikai uz savu risku. Skat. BSN 

4.punktu – Lēmums piedalīties sacensībās. Sacensību rīkotāji un Sacensību 
komiteja nav atbildīgi par varbūtējām avārijām, nelaimes gadījumiem, 
sacensibu dalībnieku dzīvības vai veselības zaudēšanu vai kaitējumiem to 
mantai, pirms sacensībām, sacensību laikā vai pēc tām. 

12. Papildus infrmācija 
12.1. Papildus informāciju iespējams saņemt izmatojot šādus kontaktus: 

Jahtklubs ‘’Auda’’, Normunds Mačukāns, tel.nr. +371 26114414, 
normunds@jahtklubsauda.lv 

 


