RĪGAS KAUSS BURĀŠANĀ
Jūras jahtām
2019.gada 17. augusts
NOLIKUMS
1. Sacensību rīkotāji.
Sacensības rīko:
1.1. Biedrība “Latvian Sailing Team” (LST) un Rīgas Sporta Burāšanas Centrs (RSBC)
2. Noteikumi
2.1. Sacensības notiek atbilstoši:
• WS Racing Rules of Sailing 2016-2020, ( BSN )
• LAT-LYS 2019 apmērīšanas sistēmas noteikumiem un mērgrāmatām
• IRPCAS un COLREGs notekumiem
• Šim sacensību nolikumam
• Šo sacensību instrukcijai (SI)
3. Reklāma
3.1. Uz laivām var tikt pieprasīts izvietot sacensību rīkotāju izvēlētu un sagatavotu reklāmu.
4. Pieteikumi, reģistrācijas dokumenti, jahtu dalījums klasēs
4.1. Sacensības ir atklātas. Tajās var piedalīties jahtas, Kuras nav LZS dalīborganizāciju biedri, bet tām ir jāatbilst
4. vai augstākai jūrasspējas kategorijai saskaņā ar WS speciāliem noteikumiem jūrā. Minimālais komandas
locekļu skaits uz katras jahtas ir divi cilvēki. Jahtas kapteinim ir jabūt derīgai atpūtas kuģu vadītāja apliecībai
kategorijā ne zemākai par „buru jahtu vadītājs piekrastes ūdeņos”( C1S).
4.2. Jahtas komandā var būt viens dalībnieks, ja viņam ir buru jahtu vadītāja apliecība kategorijā ne zemāk kā
jahtu kapteinis (C2S) ar stāžu ne mazāk kā pieci gadi.
4.2. Sacensību dalībnieki var iepriekš pieteikt dalību regatē nosūtot pa e-pastu rakstisku pieteikumu brīvā
formā uz e-pasta adresi: stala@inbox.lv, vai aizpildot pieteikuma formu RSBC mājas lapā:
www.rigasailingcenter.com. Reģistrācijas laikā, 16.augustā, no 18:00 līdz 21:00, vai 17.augustā, no 09:00 lidz
10:30, dalībniekiem būs jāaizpilda un jāiesniedz oficiālu sacensību pieteikumu. Pieteikumu veidlapas būs
saņemamas RSBC mājaslapā www.rigaseilingcenter.com vai reģistrējoties klātienē.
4.3. Reģistrācijas dokumenti
4.3.1. Reģistrējoties šīm sacensībām, jahtas komandas pārstāvis iesniedz un/vai uzrāda sekojošus
dokumentus:
• Sacensību pieteikumu;
• Jahtas tehniskās atbilstības pārbaudes karti, kura būs saņemama reģistrējoties klātienē;
• Samaksā dalības maksu.
4.3.2. Oriģinālā uzrāda šādus dokumentus:
• derīgu jahtas reģistrācijas apliecību;
• derīgu LAT LYS-2019 mērgrāmatu, var uzrādīt LAT LYS majaslapā;
• jahtas kapteiņa derīgu jahtas vadītāja apliecību.
• jahtas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pilosi
4.4. Katram dalībniekam sacensību laikā līdzi ir jābūt personu apliecinošam dokumentam (pase vai ID
apliecība).

4.5. Pieteikušās jahtas ar Sacensību komitejas lēmumu tiks sadalītas šādās ieskaites grupās:
I – LYS LOA virs 10.00 m, no jahtas garuma;
ll – LYS LOA līdz 10.00 m un ieskaitot, no jahtas kopējā garuma.
Jahtas kopējais garums tiek ņemts no derīgas mērgrāmatas (LOA).
4.5.1. Dalījums ieskaites grupās, atkarībā no pieteikto jahtu skaita un to sacensību balles, tiks
paziņots sacensību dienā, ne vēlāk kā plkst. 10:30.
4.5.2. Organizatoram ir tiesības apvienot vai mainīt grupas atkarībā no dalībnieku skaita
5. Dalības maksa
5.1. Noteikta šāda dalības maksa: 25,00 EUR par vienu komandas locekli.
5.2. Dalības maksu var samaksāt skaidrā naudā reģistrējoties klātienē vai ar pārskaitījumu uz biedrības “Latvian
Sailing Team” (LST) bankas kontu.
Konta No.: LV08HABA0551024493634, AS Swedbank, HABALV22
5.3. Dalības maksas parskaitījumam ir jābūt LST kontā ne vēlāk, kā līdz 16.08.2019 ieskaitot. Gadījumā, ja
pārskaitījums nav saņemts, dalības maksu ir jāsamaksā skaidrā naudā 17.08.2019 reģistrācijai paredzētajā
laikā.
6. Sacensību programma
6.1. 2019.gada „Rīgas kauss” regate notiks Daugavā, 2019. gada 17.augustā. Plānoti ir 2 (divi) braucieni.
Plānotais maršruts ir Rīga (Vanšu tilts) - Rīgas ostas pieņemšanas boja (maksimālais attālums) – Rīga (Vanšu
tilts). Atkarībā no laika apstākļiem braucienu programma var tikt izmainīta. Sacensības būs notikušas, ja būs
veikts vismaz viens brauciens.
6.2. Dalībnieku faktiskā reģistrēšanās notiks klātienē: 2019.gada 16.augustā, no 18:00 līdz 21:00, vai
17.augustā, no 09:00 lidz 10:30 RSBC jahtklubā Ķīpsalā, Matrožu ielā 15.
6.3. Jebkurā brīdī no pieteikuma iesniegšanas līdz apbalvošanas ceremonijas sākumam Sacensību komiteja var
pārbaudīt jahtas atbilstību mērgrāmatai, jahtas drošības ekipējuma aktam.
6.4. Sacensību kalendārs:
16.08.2019 18:00 – 21:00 dalībnieku reģistrācija;
17.08.2019 09:00 – 10:30 dalībnieku reģistrācija;
11:00 Sacensību atklāšanas ceremonija;
12:00 Starts Daugavā, orientējoši Vanšu tilta rajonā;
18:00 Sacensību noslēgums un apbalvošana RSBC jahtklubā Ķīpsalā, Matrožu iela 15.
7. Sacensību instrukcijas
7.1. Sacensību instrukcija būs pieejama RSBC klātienes reģistrācijas laikā.
7.2. Sacensību instrukcija tiks izlikta pie informācijas dēļa RSBC jahtklubā Ķīpsalā.
7.3. Sacensību distances tiks izliktas pie ziņojumu dēļa vismaz 1stundu pirms attiecīgās dienas pirmā starta.

8. Uzvarētāju noteikšana un vērtēšana
8.1. Uzvarētājus noteiks pēc izlabotā laika, kur laika korekcija tiks veikta, pamatojoties uz jahtas LAT LYS
sacensību balli.
8.2. Neviens brauciena rezultāts netiks svītrots.
9. Uzvarētāju apbalvošana
9.1. Katras ieskaites grupas uzvarētāji, otro un trešo vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar regates balvām.

9.2. Regates organizātori ir tiesīgi pieņemt lēmumu par papildus balvu piešķiršanu pēc saviem ieskatiem.
10. Tauvošanās
10.1. Sacensību laikā jahtām jāatrodas tām norādītajās vietās.
10.2. No 16.08.2019. līdz 17.08.2019 ieskaitot stāvvieta regates dalībniekem RSBC jahtklubā ir bez maksas.
11. Jahtu izcelšanas ierobežojumi
11.1. Sacensību laikā jahtas nedrīkst izcelt no ūdens, izņemot uz laiku ar iepriekšēju rakstisku sacensību
komitejas atļauju.
12. Radiosakari
12.1. Izņemot avārijas situāciju, sacensību laikā jahta nedrīkst veikt radio raidījumus, ne arī saņemt radio
ziņojumus, kas nav pieejami visām jahtām.
12.2. Sazināšanās ar Sacensību komiteju notiks pa VHF 72 kanālu.
13. Atbildība
13.1. Sacensību dalībnieki piedalās regatē paļaujoties tikai uz savu risku.
13.2. 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.
14. Tiesības izmantot vārdu un attēlu.
Piedaloties šajā pasākumā, dalībnieki automātiski nodod sacensību organizatoriem un sponsoriem
neierobežotas tiesības, bez atlīdzības, pēc to ieskatiem, radīt, izmantot un izrādīt jebkādus audio, foto un video
materiālus un citas to reprodukcijas, kas radīti pasākuma vietā vai uz ūdens, laikā no ierašanās pasākuma vietā
līdz tās galīgai pamešanai.
15. Papildus informācija
15.1. Nepieciešamo papildus informāciju var saņemt:
Andrejs Buls, mob. +371 29171615
Andrejs Bērziņš, mob.+371 2911494
Kristīne Štāla-Bula, mob. +371 26587222
e-pasts: stala@inbox.lv

