2020. GADA GRĪVAS REGATES NOLIKUMS
Latvija, 2020.gada 5.septembris

1.Vispārīgie noteikumi
1.1.Sacensības ir atklātas
1.2.Sacensību rīkotājs – ‘’Latvijas Jahtklubs’’, Jūrmala, Vikingu iela 6.
2.Sacensības notiek atbilstoši
2.1. 2017-2020 ISAF Racing Rules of Sailing
2.2. Starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem
2.3. LAT LYS-2020
2.4. šo sacensību instrukcijai.
3.Pieteikumi un pielaide sacensībām
3.1.Jahta jāpiesaka sacensībām līdz 2020.gada 2. septembra plkst. 18:00, personīgi Latvijas
jahtklubā iesniedzot uz atbilstošas veidlapas aizpildītu pieteikumu vai līdz plkst. 21:00
elektroniski reģistrējoties jahtkluba mājaslapā www.latvijasahtklubs.lv
3.2.Sacensībās drīkst piedalīties visu jahtklubu jahtas, to kapteiņiem uzrādot LZS izsniegto
vadītāja apliecību
3.3.Sacensību dalības maksa ir 8 EUR par katru jahtas komandas dalībnieku, bet ne mazāk kā 25
EUR
3.4.Protestu maksa 50 EUR.
4.Sacensību kalendārs:
4.1.Trešdien, 2020.gada 02.septembris, pieteikumu pieņemšana Latvijas Jahtklubā, Jūrmalā,
Vikingu ielā 6.
4.2.Sestdiena, 2020.gada 05.septembris plkst. 11:00 kopējais starts vienam braucienam.
5.Ieskaites grupas
5.1. Jahtas tiks sadalītas ieskaites grupās pēc pieteikumu apkopošanas 1.grupa ar LYS 1.16 un
augstāk, 2.grupa ar LYS mazāku par 1.16
5.2.Sacensību komiteja patur tiesības komplektēt grupas pēc saviem ieskatiem.
6.Apmērīšana
6.1.Rezultāta noteikšanai tiks ņemts vērā jahtām piešķirtais koeficents saskaņā ar LZS LAT LYS
2020 handikapu tabulu
6.2.Sacensību dalībnieki ir atbildīgi par viņu jahtai piešķirtā LAT LYS -2020 koeficienta
esamību
6.3.Jahtām, kurām uz sacensību reģistrācijas brīdi nebūs LZS mājaslapā publicēts LAT LYS 2020 koeficients, sacensību rīkotājs to piešķirs pēc saviem ieskatiem.

7.Sacensību distance un vērtēšana
7.1.Sacensības notiks Rīgas Jūras līcī
Distance: starts starp tiesnešu kuģi un boju pie Lielupes ietekas - Rīgas pieņemšanas boja – West
boja pie Daugavas moliem - starp tiesnešu kuģi un boju - West boja pie Daugavas moliem finišs starp tiesnešu kuģi un boju pie Lielupes ietekas
7.2.Uzvarētāji grupās tiks noteikti pēc izlabotā laika, ņemot vērā laika korekciju ar “Time on
Time” koeficientu.
8. Apbalvošana
Tiks apbalvoti visu ieskaišu grupu pirmo trīs vietu ieguvēji, ja grupā ir vismaz 6 jahtas, divu
pirmo vietu ieguvēji, ja grupā ir vismaz 4 jahtas un pirmās vietas ieguvējs, ja grupā ir 3 jahtas.
Apbalvošana notiks Latvijas Jahtklubā sezonas slēgšanas noslēguma parādē.
9. Atbildība
9.1.Dalībnieki piedaloties sacensībās, uzņemas pilnu atbildību par sevi un komandu (Skat BSN
4.p. noteikumu)
9.2.Sacensību rīkotāji un Sacensību komiteja nav atbildīgi par jebkuriem iespējamajiem
materiālajiem zaudējumiem, nelaimes gadījumiem u.c. incidentiem šo sacensību laikā.
10. Informācija
Informāciju par sacensībām var saņemt pa tālruņiem:
+37129629947 Valērijs Krupovičs - LJK vicekomandors
+37129217799 Valentīns Šišlovs - galvenais tiesnesis

LJK valde

