
 
 
 
                                                                                               
 

RĪGAS JAHTKLUBA 2018. GADA ĶĪŠEZERA KAUSS 
Optimist, Laser 4.7 ,Laser Radial sporta laivu klasēm 
 
Latvijas gada kopvērtējuma ieskaites sacensības 
 

2019. gada 13-14. Jūlijā Rīgā,  Pāvu ielā 14, Ķīšezerā 
http://www.sailinglatvia.lv; facebook: rigas jahtklubs 
 

SACENSĪBU RĪKOTĀJS 
Biedrība “Rīgas Jahtklubs” 
 

SACENSĪBU NOLIKUMS 
 

1. NOTEIKUMI 
Sacensības notiek atbilstoši World Sailing burāšanas sacensību 
noteikumiem (RRS), Equipment Rules of Sailing (ERS), attiecīgo 
jahtu klašu noteikumiem,  Sacensību Nolikumam (NOR), un šo 
Sacensību Instrukcijai, (SI).  
 

Nesakritību gadījumā noteicošais ir šī dokumenta teksts angļu 
valodā. Atšķirību gadījumā starp šo sacensību NOR un SI par 
noteicošo tiks uzskatīta SI. 
 

2. REKLĀMA 
Saskaņā ar ISAF Regulu Nr 20, “Reklamēšanas kods” sacensību 
rīkotāji var pieprasīt to izvēlētas reklāmas izvietošanu uz dalībnieku 
laivām. 
 

3. PIETEIKUMI UN PIELAIDE SACENSĪBĀM 
3.1. Burātājam/-ai, kas piedalās sacensībās jābūt Latvijas 

zēģelētāju savienības vai tās dalīborganizāciju biedram 
3.2. Sacensības ir pieejamas laivām un burātājiem šādās 

klasēs: 
Optimist U16 (dzimš. gads 2004. vai vēlāks) 
Laser 4.7 U18 (dzimš. gads 2002 - 2007) 
Laser Radial  
 

Pieteikums jāiesniedz epastā rigas.jahtklubs@inbox.lv 
(lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu, laivu klasi, buras Nr, 
dzimšanas datumu un kontaktinformāciju) un jāsamaksā 
dalības maksa ne vēlāk kā līdz 2019. g. 10. jūlijam. 
3.3. Pieteikumiem kas tiks saņemti pēc minētā datuma tiks 

piemērota pēdējā brīža dalības maksa. 
3.4. Tām laivu klasēm, kurās līdz 2019. g. 10. jūlijam tiks 

saņemti mazāk par 5 pieteikumiem, sacensības tiks 
atceltas un dalības maksa atdota atpakaļ. 

 
3.5. Dalības maksa 

Laivu klase Dalības maksa Pēdējā brīža maksa 

Optimist, Laser 4.7, 
Laser Radial 

25 EUR 30 EUR 

 
 
 

 RIGA YACHT CLUB LAKE KISEZERS CUP 2018 for 
Optimist, Laser 4.7, Laser Radial 
 
Official race of Latvia overall ranking of sailors 
 

13-14 July 2019, Riga, 14 Pavu street, lake Kisezers 
http://www.sailinglatvia.lv; facebook: rigas jahtklubs 
 

ORGANISING AUTHORITY 
Riga Yacht Club 
 

NOTICE OF RACE 
 

1. RULES 
The regatta will be governed by the rules as defined in the World 
Sailing Racing Rules of Sailing (RRS), Equipment Rules of Sailing 
(ERS), Class Rules for each Class, this Notice of Race (NOR), and 
Sailing Instructions (SI).  
 

If there is conflict between languages, the English text will take 
precedence. In case of discrepancies between NOR and SI the 
later will prevail. 
 

2. ADVERTISING 
In accordance with ISAF Regulation 20, Advertising Code, boats 
may be required to display advertising chosen and supplied by 
the Organising Authority.  
 

3. ELIGIBILITY AND ENTRY 
3.1. The person in charge onboard the boat shall be a 

member of his/her National Authority or one of its 
affiliated organisations. 

3.2. The regatta is open to all boats of the classes: 
Optimist U16 born 2004 or later 
Laser 4.7 U18 born 2002-2007 
Laser Radial 

 
The entry shall be made by email rigas.jahtklubs@inbox.lv 
(please state Name, Surname, Boat Class, Sail No, birth date, 
contact details) and the entry fee shall be paid latest 10 Jul 
2019  

3.3. Late entries will be accepted under payment of a late 
entree fee. 

3.4. For Classes for which there will be less than 5 entries 
received by 10 Jul 2019 race will be cancelled and the entry 
fee will be refunded. 

 
3.5. Entry fees: 

Class Entry fee Late entry fee 

Optimist, Laser 4.7, 
Laser Radial 

25 EUR 30 EUR 

 
 
 

http://www.sailinglatvia.lv/
mailto:rigas.jahtklubs@inbox.lv
http://www.sailinglatvia.lv/
mailto:rigas.jahtklubs@inbox.lv
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Dalības maksu lūdzam pārskaitīt kontā: 
Biedrība “Rigas jahtklubs” Nr. 40008132429 
SWEDBANK IBAN: LV 89HABA0551022620755 
norādot dalībnieka vārdu un laivu klasi. Pēdējā brīža dalības 
maksu būs iespējams samaksāt vienīgi skaidrā naudā sacensību 
vietā 13. jūlijā. 
 

4. SACENSĪBU DIENASKĀRTĪBA 
4.1. Dienaskārtība: 

Datums Laiks Darbība 
     Sestdiena, Jul 13 08:00-10:30 Optimist, Laser 4.7, Laser 

Radial 
Reģistrācija un 
apmērīšana 

 10:30 Sacensību atklāšana 

 11:30 Pirmā brauciena 
brīdinājuma signāls 
Optimist, Laser 4.7, Laser 
Radial 

Svētdiena, Jul 14 10:00 Pirmā brauciena 
brīdinājuma signāls 
Optimist, Laser 4.7, Laser 
Radial 

 18:00 Apbalvošana un noslēguma 
ceremonija 

 
4.2. Pēc 14. jūlija plkst 16:00 vairs netiks dots starta 

brīdinājuma signāls nevienai no laivu klasēm. 

 
5. REĢISTRĀCIJA UN APMĒRĪŠANA 

5.1. Sacensību dalībniekiem jāveic reģistrācija sacensību 
vietā Rīgā, Pāvu ielā 14 (Ķīšezera krastā) iekļaujoties 
punktā 4.1. norādītajā laikā. 

5.2. Reģistrējoties katrai laivai nepieciešams uzrādīt derīgu 
mērgrāmatu, vēlams arī apdrošināšanas polisi pret 
trešajai pusei nodarītiem bojājumiem. Sacensību 
dalībniekam jāuzrāda personību apliecinošs dokuments. 

5.3. Sacensību laiva var jebkurā laikā tikt pārbaudīta, lai 
pārliecinātos par tās atbilstību klases noteikumiem un SI. 

5.4. Visām sacensību laivām jābūt oficiāli reģistrētiem buru 
numuriem, kā arī organizatoru nodrošinātām uzlīmēm 
uz laivas korpusa. 

 
 

6. SACENSĪBU INSTRUKCIJAS 
6.1. Gadījumā ja rodas nesakritība starp sacensību nolikumu 

(NOR) un Sacensību Instrukciju (SI), sacensību 
instrukcijai (SI) ir lielāks spēks. 

6.2. Sacensību Instrukcijas būs pieejamas reģistrācijas vietā 
13. jūlijā ne vēlāk kā 09:30 

 
 

 
 
 
 

    Please transfer entry fee payment to: 
Biedriba “Rigas jahtklubs” Nr. 40008132429 
SWEDBANK IBAN: LV 89HABA0551022620755 
stating the sailor’s name and class in payment details. Late 
entry fee can be paid in cash only at registration on 13 Jul 2019. 
 
 

4. SCHEDULE 
4.1. Schedule: 

Date Time Action 
      Sat,  Jul 13 08:00-10:30 Optimist, Laser 4.7, 

Laser Radial 
Registration and 
measurement 

 10:30 Opening ceremony 

 11:30 Warning signal of 1st 
Race for Optimist, 
Laser 4.7, Laser Radial 
 

Sun, 14 Jul 10:00 Warning signal of 1st 
Race for Optimist, 
Laser 4.7, Laser Radial 
 

 18:00 Closing ceremony and 
awards 

 
4.2. There will be no warning signal for any class after 16:00 

on 14 Jul 2019. 
 

5. REGISTRATION AND MEASUREMENT 
5.1. All competitors shall complete onsite registration at 

the Race Office in Riga, Pāvu street 14 (near lake 
Ķīšezers) according to the time schedule of 4.1. 

5.2. At registration, each boat shall produce a valid 
measurement certificate, a third party liability 
insurance if available. Competitor shall produce valid ID 
document. 

5.3. A boat and equipment may be inspected at any time 
for compliance with the class rules and Sailing 
Instructions. 

5.4. All competing dinghies must carry an officially 
registered sail number, and racing boat sticker 
provided by organizing authority.  

 
6. SAILING INSTRUCTONS 

6.1. If there is a conflict between the Notice of Race and 
the Sailing Instructions, the Sailing Instructions will take 
precedence. 

6.2. The Sailing Instructions will be available at registration on 13 
Jul 2019 before 09:30 
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7. DISTANCE UN SACENSĪBU NORISES VIETAS 
7.1. Sacensības norisināsies Ķīšezera akvatorijā, Nacionālajā 

Jaunatnes Sporta burāšanas centrā Pāvu ielā 14. 
7.2. Sacensību distance tiks paziņota Sacensību Instrukcijā 

reģistrēšanās laikā. 
 

8. SACENSĪBU FORMĀTS UN VĒRTĒŠANA 
8.1. Sacensības tiks uzskatītas par notikušām, ja attiecīgajā 

jahtu klasē notiks vismaz 2 braucieni. 
8.2. Ja visus plānotos braucienus neizdosies veikt, sacensību 

rezultātus noteiks saskaņā ar zemāk aprakstīto formātu. 
8.3. Tiks pielietota RRS A pielikuma „Low Point” punktu 

skaitīšanas sistēma ar šādām izmaiņām: 
8.3.1. 2-4 braucieni: tiks ņemti vērā visos braucienos 

iegūtie punkti. 
8.3.2. 5-6 braucieni: viena sliktākā brauciena punkti tiks 

svītroti no kopējās punktu summas; 
8.3.3. 7-10 braucieni: divu sliktāko braucienu punkti tiks 

svītroti no kopējās punktu summas. 
8.4. Sacensībās paredzēti ne vairāk kā 10 braucieni katrā 

jahtu klasē. 
 

9. ATBALSTĪTĀJU LAIVAS 
9.1. Visām atbalsta un līdzjutēju laivām jābūt reģistrētām 

Sacensību birojā ne vēlāk kā 13. jūlija 09:30. 
9.2. Katrai atbalstītāju laivai jāsamaksā 10 Eur dalības maksa, 

izņemot ja tā piekrīt kļūt par drošības laivu un sacensību 
laikā pakļauties saprātīgām sacensību organizatoru un 
galvenā tiesneša prasībām drošības nodrošināšanai. 

9.3. Visām atbalsta un līdzjutēju laivām jābūt apzīmētām ar 
pazīšanās zīmēm labi redzamā vietā. Uzlīmes vai 
karodziņus būs iespējams saņemt reģistrācijas vietā. 

 
10. DROŠĪBAS PRASĪBAS 

10.1. Visiem sacensību dalībniekiem uz ūdens jālieto drošības 
vestes. 

10.2. Visām  atbalstītāju un palīgu motorlaivām jābūt 
aprīkotām ar motora izslēgšanas “Cut-off” drošības 
slēdžiem, un to vadītājiem sacensību laikā jāveic visi 
piesardzības pasākumi lai nodrošinātu drošību 
sacensību norises vietā. 

 
11. BEZVADU SAKARI 

11.1. Sacensību laikā sporta laivām nav atļauta saziņa 
izmantojot radiosakarus – nedz uztverot, nedz raidot, 
izņemot visām laivām paredzētu signālu uztveršanu. Šis 
ierobežojums attiecas arī uz mobilajiem telefoniem. 
VHF sakari izmantojami vienīgi komunikācijai, kas 
domāta drošības pasākumiem. 

 
12. PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻI 

Reģistrējoties sacensībām dalībnieki piešķir tiesības 
sacensību organizatoriem turpmāk izmantot un 
demonstrēt pēc saviem ieskatiem jebkurus 

7. COURSES & RACE AREAS 
7.1. Race areas are located in lake Ķīšezers, near National 

Youth Sailing Centre in 14 Pāvu str., Riga. 
7.2. Race Course will be announced in Sailing Instructions at 

the time of registration. 
 

8. FORMAT AND SCORING 
8.1. 2 races are required to be completed to constitute a 

regatta in a class. 
8.2. In case the planned races will not be completed, the 

results will be established by the completed races 
according to this format. 

8.3. For the fleet series races the low point scoring system 
of RRS Appendix A will apply as amended below: 

8.3.1. 2-4 races: 0 discards 
8.3.2. 5-6 races: 1 discard 
8.3.3. 7-10 races:  2 discards 
 

8.4. There will be no more than 10 races held in any class. 
 
 
 

9. SUPPORT BOATS 
9.1. All support boats shall be registered in the Race Office 

not later than 13 Jul at 09:30. 
9.2. Each support boat is required to pay the entry fee in 

amount of 10 EUR, except when she will accept to 
act as a safety boat and comply with any reasonable 
request from the Race Committee during the regatta. 

9.3. All support boats shall be marked with a sign on a 
clearly visible place. Signs or flags can be obtained in 
place of registration. 

 
10. SAFETY REQUIREMENTS 

10.1. All participants of race on water shall wear individual 
flotation devices at all times. 

10.2. All support and other boats must be equipped with 
engine “Cut-off” switches and boat drivers shall take all 
necessary precautions to maintain safe situation in 
race area. 

 
 
11. WIRELESS COMMUNICATION 

11.1. A racing boat shall neither make radio transmissions 
while racing nor receive radio communications not 
available to all boats. This restriction also applies to 
mobile telephones. The VHF could be used only for 
safety communication. 

 
 

12. MEDIA 
In registering for the event, competitors automatically 
grant to the Organizing Authority the right in perpetuity 
to make, use and show from time to time at their 



4 

videomateriālus, fotoattēlus, televīzijas sižetus vai arī to 
reprodukcijas, kas tapuši sacensību laikā, un kurās viņi ir 
attēloti, neprasot par to atlīdzību. 
 
 

13. IESKAITES GRUPAS UN APAKŠGRUPAS 
13.1. Atsevišķa vērtēšana notiks šādās ieskaites grupās: 

13.1.1. Laser 4.7 kopvērtējumā dz. 2002. g. un jaunāki 
13.1.2. Laser 4.7 meitenēm dz. 2002. g. un jaunākām 
13.1.3. Laser Radial  kopvērtējumā, bez vecuma 

ierobežojuma 
13.1.4. Laser Radial dāmām, bez vecuma ierobežojuma 
13.1.5. Optimist kopvērtējumā dz. 2004. g. un 

jaunākiem 
13.1.6. Optimist meitenēm dz. 2004. g. un jaunākām 
13.1.7. Optimist B, dz. 2008. g. un jaunākiem 
13.1.8. Optimist B meitenēm, dz. 2008. g. un jaunākām 

13.2. Minimālais nepieciešamais dalībnieku skaits klasē, lai 
sacensības šajā klasē notiktu – 5 (piecas) jahtas 

13.3. Minimālais nepieciešamais dalībnieku skaits ieskaites 
grupā, lai tā tiktu vērtēta atsevišķi – 3 (trīs) jahtas. 

 
14. APBALVOŠANA 

14.1. Pirmo triju vietu ieguvēji  katrā jahtu klasē kopvērtējumā 
un atsevišķās ieskaites grupās tiks apbalvoti ar 
diplomiem, medaļām un sacensību organizatoru 
balvām. 

14.2. No 3 dalībniekiem ieskaites grupā apbalvos vienu 
labāko, no 4 dalībniekiem – labākos divus. 

 
 

15. DALĪBNIEKU ATBILDĪBA 
          Dalībnieki piedalās sacensībās, paļaujoties tikai uz savu risku. 
           Sk. RRS 4. punktu - "Lēmums piedalīties sacensībās". 

Sacensību rīkotāji un tiesnešu komiteja nav atbildīgi par 
avārijām, nelaimes gadījumiem, sacensību dalībnieku 
dzīvības vai veselības zaudēšanu vai kaitējumiem to mantai, 
pirms sacensībām, sacensību laikā vai pēc tām. 

 
16. APDROŠINĀŠANA 

Katram dalībniekam uz sacensību laiku vēlams būt 
apdrošinātam pret trešajām pusēm nodarītiem 
zaudējumiem apjomā ne mazākā kā 5’000 €. 

            
PAPILDUS INFORMĀCIJA 

• Pēc jaunāko burātāju pieprasījuma var tikt nodrošināta 
atsevišķa, atvieglināta distance Optimist (C) klases iesācēju 
sacensībām atsevišķa trenera uzraudzībā. Iesācējus Optimist 
(C) klases sacensību dalībniekus jāpiesaka reģistrācijas vietā. 
Iesācēju Optimist (C) klases dalībnieki ir atbrīvoti no dalības 
maksas. 

• Pēc sacensībām organizatori  nodrošinās dalībnieku 
ēdināšanu netālu no sacensību vietas. 

• Tuvākais motorlaivu degvielas uzpildes punkts atrodas 

discretion, any motion pictures, still pictures and live, 
taped or filmed television and other reproduction of 
them, taken during the period of the event, in which 
he/she participates, without compensation. 
 

13. GROUPS AND SUBGROUPS OF THE CLASS 
13.1. Separate evaluation will be carried out in following 

sub-groups of each Class: 
13.1.1. Laser 4.7 overall (2002 and younger) 
13.1.2. Laser 4.7 girls (2002 and younger) 
13.1.3. Laser Radial overall (no age restriction) 
13.1.4. Laser Radial ladies (no age restriction) 
13.1.5. Optimist overall (2004 and younger) 
13.1.6. Optimist girls (2004 and younger) 
13.1.7. Optimist B (2008 and younger) 
13.1.8. Optimist B girls (2008 and younger) 

13.2. Minimum number of boats for race to be held in the 
boat Class is 5 (five). 

13.3.  Minimum number of participants in the sub-group to 
be evaluated separately is 3 (three). 

 
 

14. PRIZES 
14.1. First three places in each Class and in separate sub-

groups will be awarded diplomas, medals and special 
prizes of Organizing Authority 

16.1. If there will be 3 participants in sub-group there will be 
one prize for the best participant, if there will be 4 
participants – there will be prizes for the best two. 

 
 

15. DISCLAIMER OF LIABILITY 
Competitors participate in the regatta entirely at their own 
risk. See Rule 4, Decision to Race. The Organizing Authority 
will not accept any liability for material damage or personal 
injury or death sustained in conjunction with or prior to, 
during, or after the regatta. 
 
 

16. INSURANCE 
Each participating boat is advised to be insured with a valid 
third party liability insurance of minimum cover 5’000 €. 
 
 

       FURTHER INFORMATION 

• Upon request there may be special separate simplified race 
area provided for beginner Optimist (C) class sailors. Please 
timely register beginner sailors at the point of registration. 
There will be no entry fee for beginner sailors applied. 

• Catering after the race will be offered by Organizing 
authority nearby racing area. 

• Nearest fuel station for motor boats is placed at the 
beginning of channel between Kisezers and Baltezers (3km 
from place of competition). 



5 

 

Ķīšezera-Baltezera kanāla sākumā (3km no sacensību vietas) 

• Iebraukšana līdz sacensību vietai ar autotransportu 
jāsaskaņo ar Sacensību rīkotājiem, lai saņemtu “Rīgas Mežu” 
caurlaidi iebraukšanai Mežaparka teritorijā. Lūdzam 
savlaicīgi atsūtīt epastu ar pieteikumu, vismaz nedēļu pirms 
sacensībām. 

• Sakarā ar Latvijas Vispārējo Dziesmu un deju svētku skatuves 
būvdarbiem lūdzam ievērot īpašu piesardzību pārvietojoties 
ar auto pa Mežaparka teritoriju, ievērojiet 20km/st ātruma 
ierobežojumu. 

• Sacensību organizatori vēl jums labus rezultātus! 
 
 

Papildus informācijai lūdzam sazināties:  
e-pasts: rigas.jahtklubs@inbox.lv  
tālr: +371 25457585 (Iveta Ēlerte,  Rīgas jahtkluba Valdes 
locekle);  
 

• Please timely confirm to Organizing Authority need for 
entering into Mezaparks recreational area with car 
transportation, as entry pass has to be issued by landlord. 
Please email organizers at least week before the Event 
with car registration number. 

• Please take extra caution when driving through Mezaparks 
due to 20 km/h spead limit, as well as ongoing 
construction works in place of Latvia song and dance 
festival. 

• Race organizers sincerely wish you to achieve your best 
results! 

 
 

For further information please contact:  
e-mail: rigas.jahtklubs@inbox.lv  
phone: +371 25457585 (Iveta Elerte, Board member of Riga 
YC);  
 

mailto:rigas.jahtklubs@inbox.lv
mailto:rigas.jahtklubs@inbox.lv

