
Rudens Kauss 2016 
2016. gada 1.-2. oktobris 

Rīga, Jahtklubs „Auda“ 

 

SACENSĪBU INSTRUKCIJA 
 

1 NOTEIKUMI 
 Regate notiek atbilstoši: 

1.1 2013. – 2016. gada Burāšanas sacensību noteikumiem. Domstarpību gadījumā noteicošais ir 

BSN teksts angļu valodā; 

1.2 LAT-LYS un TEXEL noteikumiem.  

1.3 Starptautiskās Burāšanas Federācijas (ISAF) speciālajiem noteikumiem jūrā (ISAF Offshore 

Special Regulations 2014 -2017) 4.kategorijai; 

1.4 Šīs Sacensību Instrukcijas, turpmāk tekstā SI. 

1.5 Neatbilstību gadījumā starp Nolikumu un SI, spēkā ir izmaiņas, kas veiktas SI. 

 

2 ZIŅOJUMI 
2.1. Ziņojumi sacensību dalībniekiem tiks publicēti uz ziņojuma dēļa JK „Auda“. 

 

3 IZMAIŅAS SACENSĪBU INSTRUKCIJĀ 
3.1 Izmaiņas SI tiks publicētas 2h (divas stundas) pirms tekošās dienas pirmās starta. 

3.2 Ja tiks mainīts braucienu sākuma laiks, izmaiņas tiks paziņotas līdz 20:00 iepriekšējā dienā. 

 

4 SIGNĀLI KRASTĀ 

4.1 Signāli krastā būs izlikti JK „Auda“ (uz karoga masta) un uz tiesnešu kuģa „Oskars“. 

4.2 Ja signāls AP ir izlikts krastā, „1 minūte“ tiks aizvietota ar ne mazāk kā „60 minūtes“. 

 

5 SACĪKŠU PROGRAMMA 

5.1 01.10.2016: plkst. 12.00 pirmā starta brīdinājuma signāls 1.grupa (Konjaka grupai). 

   plkst. 12.05 pirmā starta brīdinājuma signāls 2.grupa (Viskija grupai). 

plkst. 12.10 pirmā starta brīdinājuma signāls 3.grupa (Ruma grupai). 

plkst. 12.15 pirmā starta brīdinājuma signāls 4.grupa (Vīna grupai). 

plkst. 12.20 pirmā starta brīdinājuma signāls 5.grupa (Alus grupai). 

 

 02.10.2016  plkst. 11:30 pirmā starta brīdinājuma signāls Konjaka grupai. 

    plkst. 11:35 pirmā starta brīdinājuma signāls Viskija grupai. 

plkst. 11:40 pirmā starta brīdinājuma signāls Ruma grupai. 

plkst. 11:45 pirmā starta brīdinājuma signāls Vīna grupai. 

plkst. 11:50 pirmā starta brīdinājuma signāls Alus grupai. 

 

5.2 Katra nākošā brauciena brīdinājuma signāls tiks dots ne agrāk kā 5 minūtes pēc  iepriekšējā 

 brauciena attiecīgās starta grupas pēdējās jahtas finiša. 
5.3 2. oktobrī pēdējā brauciena brīdinājuma signāls tiks dots ne vēlāk kā pl. 15:00. 

5.4 Kopā paredzēti ne vairāk kā 8 braucieni. 

5.5  Sacensības būs notikušas, ja būs veikts 1 brauciens. 

 

6. STARTA GRUPAS 

 1. Starta grupa – karogs Nr. 1: Konjaka grupa 

 2. Starta grupa – karogs Nr. 2: Viskija grupa 

 3. Starta grupa – karogs Nr. 3: Ruma grupa 

 4. Starta grupa – karogs Nr. 4: Vīna grupa 

 5. Starta grupa – karogs Nr. 5. Alus grupa 

  



7. SACENSĪBU VIETA 

 Braucienu norises vieta: Daugava/Rīgas Jūras līcis. Atbilstoši laika apstākļiem. 

 

8 DISTANCE 

8.1 1. un 2. Starta grupai: distance saskaņā ar Rīkojumu Nr.1 (skatīt uz ziņojuma dēļa) 

8.2 3., 4. un 5. Starta grupai: distance saskaņā ar Rīkojumu Nr.2 (skatīt uz ziņojuma dēļa)     

 

9. PAGRIEZIENA ZĪMES 

9.1 Pagrieziena zīmes 1. un 2. Starta grupai saskaņā ar SI pielikumu Nr.1 (skatīt uz ziņojuma 

dēļa) 

9.2 Pagrieziena zīmes 3., 4. un 5. Starta grupai saskaņā ar SI pielikumu Nr.2 (skatīt uz ziņojuma 

dēļa) 

 

10. STARTS 

10.1 Braucienu starti tiks doti saskaņā ar BSN 26. punktu. 

10.2 Klases startēs ar ne mazāk kā 5 min intervālu.  

10.3 Starta līnija būs starp oranžu karogu uz tiesnešu kuģa un dzeltenu ‘’pirksta’’ boju. 

10.4 Jahta, kura startēs vēlāk kā 4 minūtes pēc attiecīgās klases starta brīža, tiks ieskaitīta kā 

nestartējusi (DNS). 

 

11. SODI 

11.1 Tiks mainīts BSN 44.1, ja jahta pārkāpj kādu vai vairākus 2. daļas notekumus tad viņai 

jāattaisnojas ar vienu apli.  

 

12. KONTROLLAIKS 

12.1 Brauciena absalūtais kontrolaiks 1. un 2. Starta grupai 2.oktobrī ir 17:00. Jahtas, kuras finišē 

pēc noteiktā kontrolaika, saņem pēdējās finišējušās jahtas punktus pluss divus punktus, tas 

izmaina BSN 35 un A4.1 noteikumu.  

12.2     Brauciena kontrolaiks 1. un 2. Starta grupai 3.oktobrī ir 20 minūtes pēc pirmās jahtas finiša. 

12.3 Brauciena kontrolaiks 3., 4. un 5. Starta grupai 2. un 3. oktobrī ir 20 minūtes pēc pirmās 

jahtas finiša. 

12.4 Ja jahta nav finišējusi 20 minūšu laikā pēc savas grupas pirmās jahtas finiša, tā tiek uzskatīta 

kā nefinišējusi (DNF), izņemot tās, kas ir saņēmušas DSQ, BFD, OCS, RAF, RDG, DGM 

vai DNE vērtējumu. Tas maina BSN 35, A4 un A5. punktu. 

 

13. PROTESTI 

13.1 Protesta veidlapas atrodas Regates birojā.  

13.2 Protestējošai jahtai  jāinformē Sacensību komiteja nekavējoties pēc finiša. Tas izmaina BSN 

61.1. punktu. 

13.3. Protesta iesniegšanas laiks ir 30 minūtes pēc tiesneša kuģa pietauvošanās ostā. 

13.4. Paziņojumi tiks izlikti ne vēlāk kā 15 minūtes pēc protesta laika beigām, lai informētu par 

 iesaistītajām jahtām un lieciniekiem. 

13.5. Protesti tiek izskatīti to pieteikšanas kārtībā. 

13.6. Protesta iemaksas nauda – 50 Eiro, kas tiks atmaksāti, ja Protestu komiteja apmierina 

 protestējošās jahtas prasību. 

 

14. ARBITRĀŽA 

14.1. Kā alternatīvu Protestu komitejas protesta izskatīšanas metodi pārkāpumiem, kas paredzēti 

BSN 2.daļā, jahta var izvēlēties Arbitrāžas procedūru, kas aprakstīta SI Pielikumā Nr.1. Šis izmaina 

BSN 63. un 64. punktus. 

 

15 VĒRTĒŠANA 

15.1. Tiks lietota Low Point vērtēšanas sistēma (Appendix A). 



15.2 Uzvarētājus noteiks pēc izlabotā laika, kur laika korekcija tiks veikta, pamatojoties uz jahtas 

sacensību balli. 

15.4 Lai regati uzskatītu par notikušu, jābūt vismaz 1 braucieniem.  

15.5 Ja tiks veikti 5 braucieni, viena sliktākā brauciena rezultāts netiks ieskaitīts.  

 

16. RADIOSAKARI 

16.1. Radiosakariem jūrā tiks izmantotsVHF 72.kanāls 

 

 

 

 

 Galvenais tiesnesis 

 Normunds Mačukāns 


