
                                                                                                
                                                                                                                                                                    

Rudens Kauss 2016  
01.10 – 02.10 

 
Sacensību nolikums 

 
 

1. Vispārīgie noteikumi 
 

1.1. Sacensības rīko: Biedrība „Jahtklubs Auda” 
1.2. Sacensības notiks saskaņā ar: 

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

 apmērīšanas sistēmu LAT-LYS nosacījumiem un noteikumiem; 

 TEXEL apmērīšanas sistēmas noteikumiem; 

 Starptautiskās burāšanas federācijas (ISAF) speciālajiem noteikumiem jūrā (ISAF Offshore 
Special Regulations 2014 -2017);  

 šo Sacensību nolikumu;  

 šo sacensību instrukciju, kura tiks izvietota uz ziņojuma dēļa regates norises vietā Jahtklubā 
Auda.  

1.3. Sacensību dalībnieki ņem vērā Starptautiskos kuģu sadursmju novēršanas noteikumus. 
1.4. Domstarpību gadījumā sakarā ar BSN, noteicošais ir šo noteikumu teksts angļu valodā. 
1.5. Atšķirību gadījumā starp šo sacensību nolikumu un sacensību instrukciju, par spēkā esošu tiks 

uzskatīta sacensību instrukcija 
 
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.  
3.2. Reģistrācijas dokumenti. 
3.2.1. Reģistrējoties šīm sacensībām jahtas komandas pārstāvis iesniedz un/vai uzrāda, apliecina: 

 Pieteikumu ar apstiprinātu LAT-LYS balli un pilnu komandas sarakstu; 

 samaksā dalības maksu.   
3.2.2. Oriģinālā uzrāda šādus dokumentus: 

 derīgu jahtas reģistrācijas apliecību; 
3.3. Pieteikušās jahtas tiks sadalītas šādās ieskaites grupās: 

 LAT-LYS – jahtas ar Jahtklubs Auda apstiprinātu LYS balli atbilstoši jahtu garumam. 

 One Design jahtu grupa. 

 Pamatgrupas ir: 
o Konjaka Grupa 
o Ruma Grupa   



                                                                                                
                                                                                                                                                                    

o Vīna Grupa 
o Viskija Grupa (katamarāni) 
o Alus Grupa (One Design) 

 
3.4. Minimālais jahtu skaits katrā grupā ir piecas jahtas. Katamarānu grupā ne mazāk kā trīs 
katamarāni. Sadalījums grupās var tikt mainīts saskaņā ar Sacensību komitejas lēmumu, atkarībā no 
jahtu skaita atbilstošajā grupā un to balles. 
3.5. Sacensību laikā, t.i., no starta prcedūras sākuma līdz dienas pēdējam finišam, uz visām jahtām ir 
jābūt ieslēgtai RaceQs programmai (aplikācijai). Ieteicams nokārtot reģisrtāciju jau iepriekš. 
 

4. Dalības maksa, pieteikuma iesniegšana 
 

4.1. Noteikta šāda dalības maksa: 
 

 Par jahtas tekošo metru, 
saskaņā ar mērgrāmatu (LOA). 

No katra komandas biedra.  

Apmaksājot līdz 01.10.2016 3,00 Eiro 20,00 Eiro 

Apmaksājot 01.10.2016 5,00 Eiro 25,00 Eiro  

 
4.2. Dalības maksu jānomaksā pilnā apmērā iesniedzot jahtas pieteikumu regatei. Pieteikums 
aizpildāms un nosūtāms elektroniski uz e-pastu: normunds@jahtklubsauda.lv, vai uz vietas Jahtklubā 
Auda atiecīgās grupas starta dienā. Apmaksa veicama Jahtklubā Auda, vai ar pārskaitījumu uz 
Biedrība „Jahtklubs Auda”, reģ.nr. 40008124328, bankas dati: A/S Swedbank, konts: 
LV64HABA0551033724116, norādot maksājuma uzdevumā: Dalības maksa Rudens Kauss 2016, 
jahtas nosaukums.   

 
5. Sacensību programma 

 
5.1. 2016. gada Rudens Kauss notiks Rīgas jūras līcī: 01.10.2016 līdz 02.10.2016.  
5.2. Sacensību kalendārs, programma: 
 
01.10.2016 
  8:30 – 10:00  Dalībnieku reģistrācija  
  10:30   Instruktāža  
  12:00   Pirmā brauciena sagatavošanās signāls 
  19:00   Vakariņas regates dalībniekiem 

21:00– bezgalībai Dejas DJ vadībā 
 
02.10.2016 10:00   Instruktāža visām ieskaites grupām 
  11:15   Pirmā brauciena sagatavošanas signāls 
  15:00   Pēdējā brauciena sagatavošanās signāls 
  17:00   Karsta zupa dalībniekiem 

18:00   Rudens Kauss 2015 apbalvošanas cerimonija Jahtklubā Auda. 
 

6. Sacensību instrukcija 
 

mailto:normunds@jahtklubsauda.lv


                                                                                                
                                                                                                                                                                    

6.1. Sacensību instrukcija būs pieejama no 30.09.2016 Jahtklubā Auda, Audupes ielā 15/17, Rīga, 
LV1030. Sacensību instrukcija var tikt mainīta/papildināta līdz katras starta dienas noteiktajam 
instruktāžas laikam, par tekošās dienas startiem.   

 
7. Uzvarētāju noteikšana un vērtēšana 
 

7.1. Katrā no Rudens Kauss ieskaites grupām, jahtas izcīnīs ceļojošo kausu.  
7.2. Uzvarētājus LAT - LYS ieskaites grupās, attiecīgi noteiks pēc izlabotā laika, un distances garuma 
koificienta. 
7.3. Uzvarētājus One Design klasē noteiks pēc īstā laika. 

8. Uzvarētāju apbalvošana 
 

8.1. Uzvarētāji, otro un trešo vietu ieguvēji saņems Rudens Kauss apbalvojumus, ja attiecīgajā 
ieskaites grupā sacensībās būs piedalījušās vismaz piecas jahtas, izņemot Viskija grupa ar 
minimums 3 katamarāniem.  
8.2. Ar Rudens Kauss ceļojošajiem kausiem tiks apbalvotas jahtu komandas par izcīnīto pirmo vietu 
attiecīgajā ieskaites grupā. 
8.3.  Ar jAuda kausu tiks apbalvota jahta ar jaunāko dalībnieku. 
8.4. Pēc sacensību organizatoru ieskata var tikt izveidotas papildus nominācijas apbalvošanai ar 
atbalstītāju balvām.  
 

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  
 

Regates orgkomitejas vadītājs  
Normunds Mačukāns 
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