
RĪGAS KAUSS BURĀŠANĀ 
2019. gada 17. līdz 18.augustam 

 
NOLIKUMS 

 
Regates mērķis ir popularizēt burāšanas sportu rīdzinieku un Rīgas viesu starpā. 
 
1. Vispārīgie noteikumi  
1.1. Regates rīkotāji: 
 Biedrība “Latvian Sailing Team”; 
 Biedrība “Rīgas sporta burāšanas centrs”. 
 
 
1.2. Regate notiks atbilstoši: 
1.2.1. burāšanas sacensību noteikumiem (BSN), 
1.2.2. Latvijas Platu 25 klases asociācijas izdotajiem klases noteikumiem 2017.gada redakcijā; 
1.2.3. “STAR” klases noteikumiem; 
1.2.5. šīs regates nolikumam, 
1.2.6. šīs regates instrukcijai, kas tiks izsniegta dalībnieku reģistrācijas laikā. 
 
Atšķirību gadījumā starp tulkojumiem dažādās valodās par pareizu tiks uzskatīts teksts angļu valodā. 
Atšķirību gadījumā starp sacensību instrukciju un šo nolikumu par pareizu tiks uzskatīta sacensību 
instrukcija. 
 
2. Jahtu klases 
2.1. Beneteau Platu 25; 
2.2. STAR 
 
3. Norises vieta 
3.1. Sacensību birojs – Rīga, Matrožu iela 15. 
3.2. Akvatorija – Rīga, Daugava, teritorija aiz Vanšu tilta starp Andrejsalu un Ķīpsalu. 
3.3. Jahtu ielaišana ūdenī un izcelšana – Rīga, Matrožu iela 15. 
3.4. Skatītāju atpūtas zona – Matrožu iela 7A. 
 
4. Reģistrēšanās un iepriekšēja pieteikšanās 
4.1. Reģistrēšanās jāveic Regates birojā sestdien 19. augustā no pl. 9:00 līdz 10:30.  
4.2. Ja šinī laikā reģistrēšanās netiks veikta, dalībnieks netiks pielaists startam.  
 
4.3. Sacensību instrukcija būs pieejama pēc reģistrēšanās Regates birojā. 
 
4.4. Iepriekšēja pieteikšanās – līdz 16.augustam, aizpildot pieteikuma formu RSBC mājas lapā: 
www.rigasailingcenter.com, vai nosūtot pieteikumu brīvā formā uz e-pastu: stala@inbox.lv, 
detalizēta informācija jāiesniedz, aizpildot pieteikuma veidlapu pie reģistrācijas. 
 
5. Dalības maksa 
5.1. skaidrā naudā, reģistrējoties Regates birojā: 
Beneteau Platu 25 klases jahtai - 90,00 EUR; 
STAR klases jahtām – 50,00 EUR 
 

http://www.rigasailingcenter.com/


6. Sacensību programma 
16.08.2019. plkst 18:00-21:00 - Reģistrēšanās 
 
17.08.2019. plkst.09:00-10:30 - Reģistrēšanās 
17.08.2019. plkst. 11:00 – Atklāšanas ceremonija; 
17.08.2019. plkst. 12:30 – 1. brīdinājuma signāls 
pēdējais starts ne vēlāk kā plkst. 16:00; 
 
18.08.2009. plkst. 10:00 – kapteiņu sapulce 
18.08.2019. plkst. 11:00 – 1. brīdinājuma signāls, pēdējais starts ne vēlāk kā plkst. 16:00; 
18.08.2019. plkst. 18:00 – apbalvošanas ceremonija. 
 Kopā paredzēti ne vairāk kā 9 braucieni. 
 
7. Dalībnieki  
7.1. Pieteikušās jahtas sadalīs divās distancēs: 
7.1.1. Beneteau Platu 25 
7.3. Regate jahtu klasē notiks, klasē būs pieteiktas ne mazāk par divām jahtām. 
 
8. Atbilstība klases noteikumiem 
Katrs dalībnieks ir atbildīgs par to, lai viņa jahta atbilstu klases noteikumiem. Sacensību komitejai ir 
tiesības veikt dalībnieku jahtu pārbaudi pēc dalībnieku reģistrācijas līdz sacensību slēgšanai. 
Jahtas neatbilstība klases noteikumiem var tikt sodīta ar diskvalifikāciju. Ar šo tiek mainīts RRS 
62.1.(a). 
 
 
9. Vērtēšana 
9.1. Dalībnieki tiks vērtēti pēc Low-Point vērtēšanas sistēmas. 
9.2. Ja tiks veikti 4 vai vairāk braucienu, punktu summā netiks iekļauts 1 sliktākais rezultāts. 
9.3. Ja tiks veikti 7 vai vairāk braucienu, punktu summā netiks iekļauti 2 sliktākie rezultāti. 
 
10. Apbalvošana 
11.1. Rīgas kauss tiks pasniegts pirmajai vietai Beneteau Platu 25, STAR klasē: 
11.2. Pirmo trīs vietu ieguvēji saņems medaļas visās ieskaišu grupās; 
11.3. Organizatori un sacensību sponsori var paredzēt speciālas balvas. 
 
11. Reklāma 
12.1. Reklāmas izvietošana noteikta atbilstoši ISAF priekšrakstam Nr.20; 
12.2. Sacensību dalībniekiem ir jānodrošina reklāmas izvietošana uz jahtām, ja to pieprasa sacensību 
rīkotāji. 
 
 
12. Atbildība 
12.1.Dalībnieki piedalās sacensībās, paļaujoties tikai uz savu risku, RSS 4. punkts “Lēmums 
piedalīties sacensībās”. 
 
12.2.Sacensību komiteja un organizatori nav atbildīga par personu vai mantas zaudējumiem, 
bojājumiem vai apgrūtinājumiem, kas radušiem sacensību ietvaros uz ūdens vai krastā. Katras jahtas 
īpašnieks vai tā pārstāvis piekrīt šiem nosacījumiem, parakstot pieteikumu sacensībām. 
 



13. Tehniskā informācija 
13.1. Nepieciešamības gadījumā sacensību organizatori var nodrošināt ratus jahtu transportēšanai. 
13.2. Jahtu iecelšanu (no 16.augusta) un izcelšanu (līdz 18.augustam) nodrošina pasākuma 
organizatori  Rīga, Matrožu iela 15. 
13.3. Jahtu stāvvietu sacensību laikā (no 16. līdz 18.augustam) nodrošina pasākuma organizatori. 
13.4. Iespējama jahtu treileru ilgtermiņa stāvvieta Rīga, Matrožu iela 15. Par vietas rezervāciju 
lūgums sazināties ar organizatoriem. 
 
14. Papildu informācija 
Nepieciešamo papildu informāciju iespējams saņemt, sazinoties pa: 
e-pastu stala@inbox.lv  
tālruni: +371 29171615 Andrejs Buls 
tālruni: +371 26587222 Kristīne Štāla-Bula 
tālruni: +371 2911494 Andrejs Bērziņš 
FB lapā:www.facebook.com/rigasailingcup 
 

http://www.facebook.com/rigasailingcup

