
Rudens Kauss 2017 
2017. gada 7.-8. oktobris 

Rīga, Jahtklubs „Auda“ 

 

SACENSĪBU INSTRUKCIJA 
 

1 NOTEIKUMI 
 Regate notiek atbilstoši: 

1.1 2017. – 2020. gada Burāšanas sacensību noteikumiem. Domstarpību gadījumā noteicošais ir 

BSN teksts angļu valodā; 

1.2 LAT-LYS un TEXEL noteikumiem.  

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

Special Regulations) 4.kategorijai; 

1.4 Diennakts laika posmā no 22:00 līdz 05:00 BSN 2. daļas noteikumi tiek aizvietoti ar 

COLREG B nodaļas noteikumiem. 

1.5 Šīs Sacensību Instrukcijas, turpmāk tekstā SI. 

1.6 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 „Ariosa“. 

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

 

5 SACĪKŠU PROGRAMMA 

5.1 07.10.2017 

  8:30 – 10:00  Dalībnieku reģistrācija  

  10:30   Instruktāža  

  12:00   Pirmā brauciena sagatavošanās signāls 

  19:00   Vakariņas regates dalībniekiem 

20:00– bezgalībai Dejas DJ vadībā 

 

08.10.2017  
9:30   Instruktāža visām ieskaites grupām 

  11:30   Pirmā brauciena sagatavošanas signāls 

  15:00   Pēdējā brauciena sagatavošanās signāls 

  17:00   Karsta zupa dalībniekiem 

18:00   Rudens Kauss 2017 apbalvošanas ceremonija Jahtklubā Auda. 

 

 

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

 brauciena attiecīgās starta grupas pēdējās jahtas finiša vai grupas kontrollaika beigām. 

5.3 8. oktobrī pēdējā brauciena brīdinājuma signāls tiks dots ne vēlāk kā pl. 15:00. 

5.4 Kopā paredzēti ne vairāk kā 6 braucieni. 

5.5  Sacensības būs notikušas, ja būs veikts 1 brauciens. 

 

6. STARTA GRUPAS 



Starta grupas un grupu karogi tiks paziņoti ar galvenā tiesneša Rīkojumu pēc dalībnieku 

reģistrācijas. 

  

7. SACENSĪBU VIETA 

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

 

8. DISTANCE 

8.1. Distance tiks paziņota ar galvenā tiesneša Rīkojumu. 

8.2. Tiesnešu kuģis drīkst turēt savu pozīciju izmantojot dzinēju. 

 

9. PAGRIEZIENA ZĪMES 

 Pagrieziena zīmes saskaņā ar galvenā tiesneša Rīkojumu. 

 

10. STARTS 

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

10.2. Starta līnija būs starp oranžu karogu uz tiesnešu kuģa un oranžu  karogu uz bojas. 

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

nestartējusi (DNS). Ar šo tiek izmainīti BSN A4 un A5 punkti. 

 

11. SODI 

Tiks mainīts BSN 44.1, ja jahta pārkāpj 2. daļas notekumus, tad viņai jāattaisnojas ar vienu 

apli.  

 

12. KONTROLLAIKS 

12.1 Kontrolaiks tiks  paziņots ar galvenā tiesneša Rīkojumu. 

12.2 Ja jahta nav finišējusi galvenā tiesneša Rīkojumā norādītajā laikā, tā tiek uzskatīta kā 

nefinišējusi (DNF).Tas maina BSN 35, A4 un A5. punktu. 

 

13. PROTESTI 

13.1. Protesta veidlapas atrodas jahtkluba ‘’Auda’’ tiesnešu  birojā. Protesti un prāsības izlabot 

rezultātu vai atkārtot izskatīsanu ir jāiesniedz birojā noteiktajā laika limitā. 

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

13.3. Tiks piemērots BSN pielikums ,,T’’ (Arbitrāža).  

13.4.  Pēdējā sacensību programmā paredzētajā braucienu dienā prasība izlabot rezultātu, pamatota 

ar protestu komitejas lēmumu ir jāiesniedz ne vēlāk kā 30 minūtes pēc tam, kad šis lēmums 

bija izlikts. Ar šo tiek izmainīts BSN 62.2. noteikums. 

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

iesaistītajām jahtām un lieciniekiem. 

13.6. Sacensību pēdējā dienā prasība par atkārtotu protesta izskatīšanu ir jāiesniedz: 

- protesta termiņa laikā, ja puse, kas lūdz atkārtošanu, tika informēta par lēmumu iepriekšējā 

dienā. 

- ne vēlāk kā 15 minūtes pēc tam, kad puse, kas lūdza atkārtoti, tika informēta par par 

protesta rezultātu.  

Ar šo tiek mainīts BSN punkts 66. 

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

 protestējošās jahtas prasību. 

 

14 VĒRTĒŠANA 

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

14.2. LAT LYS un TEXEL grupās rezultāti tiks noteikti pēc Time on Time vērtēšanas metodes, 

kur laika korekcija tiks veikta pamatojoties uz norādīto mērgrāmatas balli. 

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

14.4. Ja tiks veikti 6 braucieni, viena sliktākā brauciena rezultāts netiks ieskaitīts.  



 

15. RADIOSAKARI 

15.1. Radiosakariem jūrā tiks izmantots VHF 72.kanāls 

15.2. Sacensību laikā jahtām ir atļauts lietot jebkādus sakaru līdzekļus ar nosacījumu, ka to 

lietošana nepārkāpj BSN 41. punktu. Interneta lietošana ir atļauta ar nosacījumu, ka saņemtā 

informācija ir publiski pieejama. 

15.3. Jahtām ir pienākums nodot no citām jahtām saņemto informāciju Tiesnešu kuģim par 

negadījumiem, bojājumiem un sniegt palīdzību nelaimē nonākušajām jahtām. 

 

16.  BALVAS.  

  Balvas tiks piešķirtas, kā norādīts Nolikumā.  

 

17.  ATTEIKŠANĀS NO ATBILDĪBAS. 

Dalībnieki piedalās sacensībās pilnīgi uz savu risku. Skat. BSN 4. ,,Lēmums piedalīties 

braucienā’’. Sacensību rīkotājs neuzņemsies nekādu atbildību par materiālajiem bojājumiem 

vai cilvēka savainošanu, vai nāves gadījumu, kas radies pirms regates, regates laikā vai pēc 

regates.  

 

 

 

 

 

 Galvenais tiesnesis 

 Romāns Mickēvičš 


