
REGATE  “ ROJAS LIELĀ BALVA” 
 

2019.GADA 27.-28.JŪLIJS 
 

NOLIKUMS 
 
 
Mērķis - Parādīt Roju, kā vislabāko burāšanas centru Ziemeļkurzemē, sagādāt lielisku 
nedēļas nogali sacensību dalībniekiem un skatītājiem, noskaidrot ātrākos burātājus. 
 
1. Sacensību rīkotāji 
1.1. Biedrības „Rojas zēģelētāju skola” , „Rojas jahtklubs” sadarbībā ar Rojas novada domi 

un Rojas ostu. 
 
2. Sacensību laiks un vieta 
2.1. Dalībnieku pulcēšanās vieta Rojā, Ostas iela 1;Jahtu osta 
2.2. Sacensības notiks Rīgas jūras līcī  ZR no Rojas ostas. 
 
3. Sacensības notiek atbilstoši 
3.1. ISAF burāšanas sacensību noteikumiem (2017.-2020.), turpmāk tekstā BSN; 
3.2. Šo sacensību instrukcijai; 
3.3. Attiecīgo jahtu klašu noteikumiem; 
3.4. Atšķirību gadījumā starp šo sacensību nolikumu un sacensību instrukciju par spēkā 

esošu tiks uzskatīta sacensību instrukcija. 
 
4. Jahtas pielaišana un reģistrācija 
4.1. Regatē drīkst piedalīties attiecīgās starptautiskās klases Noteikumiem atbilstošas 

jahtas; 
4.2. Jahtu reģistrācija notiek 5. punktā norādītajā laikā; 
4.3. Reģistrējoties sacensībām dalībniekam jāiesniedz aizpildīta Reģistrācijas forma 

(pielikums Nr.1).  
4.4. Dalībniekiem vecumā līdz 18. gadiem pieteikuma formā ir jābūt reģistrētam par tiem 

atbildīgam komandas trenerim. 
 
5. Sacensību kalendārs     
27.jūlijs 
9.00-11.00  Reģistrācija 
11.15-11.30  Atklāšana 
13.00   Pirmās dienas pirmā brauciena brīdinājuma signāls 
28.jūlijs     
10.00   Informācija 
11.00   Otrās dienas pirmā brauciena brīdinājuma signāls 
17.00                      Apbalvošana, sacensību noslēgums 
 
 



6.   Jahtu klases, apakšgrupas un vērtēšana: 
6.1 Laser Standard; 
6.2 Laser Radial; 
6.2.1 Laser Radial Jaunietes (U-19) 
6.3 Laser 4.7;  
6.3.1 Laser 4.7 Zēni (U18) 
6.3.2 Laser 4.7 Meitenes (U18) 
6.4 Optimist 
6.4.1 Optimist Zēni 
6.4.2 Optimist Meitenes 
6.4.3 Optimist B U12 (2008.g.dz. un jaunāki) 
6.4.4 Optimist B U12 Zēni (2008.g.dz. un jaunāki) 
6.4.5 Optimist B U12 Meitenes (2008.g.dz. un jaunākas) 
6.4.6 Optimist C U10 (2010.g.dz. un jaunāki) 
6.5 Minimālais nepieciešamais dalībnieku skaits klasē, lai sacensības šajā klasē notiktu - 2 

jahtas. 
6.6 Minimālais nepieciešamais dalībnieku skaits ieskaites grupā, lai tā tiktu vērtēta 

atsevišķi - 2 jahtas. 
6.7 Regatē tiek lietota LOW POINT punktu skaitīšanas sistēma.  
6.8 Ieskaites grupās rezultāti tiks noteikti balstoties uz dalībnieku iegūtajiem punktiem 

kopvērtējumā attiecīgajā jahtu klasē. 
6.9 Sacensībās paredzēti ne vairāk kā  8 braucieni katrā no jahtu klasēm. 
6.10 Sacensības attiecīgajā jahtu klasē tiks uzskatītas par notikušām, ja tiks veikti vismaz 3 

braucieni šajā jahtu klasē. 
 
7 Dalības maksa 
7.1 Dalībai sacensībās ir noteikta dalības maksa EUR 20,00 visām laivu klasēm no 

personas. 
7.2 Dalības maksa maksājama reģistrācijas brīdī Sacensību komitejas birojā vai ar 

pārskaitījumu: Rojas Novada Dome Reģ. Nr.: 90002644930 Zvejnieku iela 3, Roja , 
Rojas novads LV-3264 ; Banka: A/S  SEB Banka, UBLALV2X   Konts: 
LV77UNLA0028700130014 

 
8 Sacensību instrukcija 
8.1 Sacensību instrukcija būs izlikta reģistrācijas dienā uz ziņojuma dēļa sacensību 

norises vietā. 
 
9 Komandu treneru, atbalstītāju pavadošās laivas 
9.1 Visām treneru un atbalstītāju pavadošajām laivām ir jābūt reģistrētām Sacensību 

komitejā. 
9.2 Treneru un atbalstītāju laivām jābūt ārpus jahtu sacensību zonas sākot ar starta 

procedūras sākumu līdz jahtas ir finišējušas vai ir dots brauciena/sacensību 
atcelšanas signāls. 

 
10 Apbalvošana 
10.1 Pirmo 3 vietu ieguvēji kopvērtējumā katrā jahtu ieskaites grupā tiks apbalvoti ar 

kausiem. Atsevišķa vērtējuma pirmo 3 vietu ieguvēji ar medaļām. 



10.2 Ja dalībnieku skaits attiecīgajā laivu klasē ir 3, tad apbalvo tikai 1.un 2.vietu 
ieguvējus. 

 
11    Atbildība 
11.1 Dalībnieki piedalās sacensībās, paļaujoties tikai uz savu risku. Skatīt BSN 4.punktu – 
11.2  Lēmums piedalīties sacensībās. Sacensību rīkotāji un Sacensību komiteja nav atbildīgi 

par varbūtējām avārijām, nelaimes gadījumiem, sacensību dalībnieku dzīvības vai 
veselības zaudēšanu vai kaitējumiem to mantai pirms sacensībām, sacensību laikā vai 
pēc tām. 

 
12 Papildus infrmācija 
a. Papildus informāciju iespējams saņemt izmatojot šādus kontaktus: 
        treneris : +371 26434813  Gunārs Reinholds ; e-pasts: silekim @inbox.lv  
b. Informāciju par iespējamajām naktsmītnēm Rojā iespējams saņemt Rojas mājas lapā 

www.roja.lv 


