
Rīgas Atklātais Čempionāts Burāšanā 2020 - Laser klasē 
2020. gada 26. – 27. septembris 

 
 
1. REGATES ORGANIZĀTORS 
Regati organizē biedrība “Latvijas Laser Burātāju Asociācija” sadarbībā ar “Latvijas Zēģelētāju savienību” un Rīgas 
domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu. 
 
2. NOTEIKUMI 
2.1 Regate notiks atbilstoši šādiem noteikumiem un instrukcijām: 
2.1.1 Burāšanas Sacensību noteikumiem (turpmāk tekstā BSN); 
2.1.2 Laser klases noteikumiem; 
2.1.3 Šīs Regates nolikumam (turpmāk tekstā NoR); 
2.1.4 Šīs Regates sacensību instrukcija (turpmāk tekstā SI). 
2.2 Nacionālās Autoritātes priekšraksti nebūs spēkā. 
2.3  Regatē tiks izmainīti sekojoši BSN punkti, kuru pilns apraksts būs SI: BSN 35, 40, 44.1, 60.1a, 61, 62.1a, 62.2, 
A4, A5, P2. SI var tikt norādītas arī citas BSN izmaiņas. 
2.4 Atšķirību gadījumā starp šīs Regates NoR un SI, par spēkā esošu tiks uzskatīta SI. 
2.5 Visiem dokumentiem, kas būs spēkā šajā Regatē divās valodās, noteicošais būs dokumentu teksts angļu 
valodā. 
 
3. REKLĀMA 
Regates  organizators var pieprasīt  izvēlētas reklāmas izvietošanu uz dalībnieku laivām. 
 
4. PIELAIŠANA REGATEI, PIETEIKŠANĀS UN REĢISTRACIJAS KĀRTIBA  
4.1 Regate ir atklāta Laser 4.7, Laser Radial un Laser Standard klasēm. 
4.2 Regates dalībniekiem nepieciešams pieteikties Regatei elektroniski internet vietnē: 
https://lv.regattas.eu/rclaser2020 . 
4.3 Dalībnieki, kuri būs pieteikuši savu dalību Regatē elektroniski  līdz 16.09.2020, saņems Regates suvenīrus. 
4.4 Katram Regates dalībniekam 26.09.2020. jāveic reģistrācija noteiktajā reģistrācijas laikā Regates ofisā un 
jāiesniedz parakstīta Regates pieteikuma forma vienlaicīgi apliecinot, ka sportista veselības stāvoklis ir atbilstošs 
dalībai sacensībās. 
4.5 Katram Regates dalībniekam jaunākam par 18 gadiem, ir jābūt pavadošam vecākam vai aizbildnim. Vecāks 
vai aizbildnis ar savu parakstu uz Regates dalībnieka pieteikuma formas apstiprina savu atbildību par dalībnieku. 
 
5. JAHTU KLASES UN IESKAITES GRUPAS 
5.1 Regatei pieteikušās jahtas tiks sadalītas sekojošās klasēs un ieskaites grupās: 
5.1.1 Laser Standard 
5.1.2 Laser Radial sievietes 
5.1.3 Laser Radial vīrieši 
5.1.4 Laser 4.7 sievietes 
5.1.5 Laser 4.7 vīrieši 
 
6. DALĪBAS MAKSA 
6.1 Dalības maksa 20 eiro. 
6.2 Dalības maksa Latvijas Laser Burātāju Asociācijas biedriem un Rīgas pilsētas pašvaldības dibināto izglītības 
iestāžu īstenoto sporta programmu audzēkņiem 10 eiro. 
6.3. Maksu par dalību var veikt: 
6.3.1 Skaidrā naudā Regates ofisā reģistrācijas laikā; 
6.3.2. Ar pārskaitījumu uz norēķinu kontu: 
 
Biedrība “Latvijas Laser Burātāju Asociācija” 
Adrese: Graudu iela 9a, Engure, Engures pagasts, Engures novads, Latvia, LV-3113 
Reģistrācijas numurs: 40008261132 
Swedbank: IBAN: LV33HABA0551043194299 
BIC / SWIFT: HABALV22 
 



Maksājuma mērķi obligāti jānorāda: Dalības maksa Rīgas Atklātais Čempionāts Burāšanā 2020, dalībnieka vārds, 
uzvārds. 
 
7. REGATES FORMĀTS 
7.1 Maksimālais braucienu skaits katrā klasē ir 7 braucieni. 
7.2 Maksimālais braucienu skaits dienā ir 4 braucieni. 
7.3 Nepieciešams izvest vismaz 2 braucienus, lai attiecīgajā klasē Regate tiktu uzskatīta par notikušu. 
 
8. REGATES KALENDĀRS 
8.1. 26.09.2020. 
8.1.1 Dalībnieku reģistrācija no plkst.09:00 līdz 11:00; 
8.1.2. Atklāšanas ceremonija plkst.11:30; 
8.1.3 Pirmā starta brīdinājuma signāls plkst. 13:00; 
8.2 27.09.2020. 
Regates uzvarētāju apbalvošana plkst. 17:00 . 
8.3 Pēdējā Regates  dienā brīdinājuma signāli netiks doti pēc plkst. 15:00. 
8.4 Detalizēta informācija tiks publicēta SI . 
 
9. APMĒRĪŠANA 
9.1 Katrai laivai, visu Regates laiku, ir jāatbilst BSN punktam 78.1 . 
9.2 Regates komiteja jebkurā laikā var pārbaudīt laivas un ekipējuma atbilstību klases noteikumiem. 
 
10. SACENSĪBU INSTRUKCIJA 
10.1 Sacensību instrukcija dalībniekiem būs pieejama 26.09.2020. plkst. 09:00. 
 
11. REGATES NORISES VIETA 
11.1 Regates dalībnieku pulcēšanās Burāšanas Kluba 360 teritorijā, Roberta Feldmaņa ielā 8a, Rīga. 
11.2 Braucieni notiks Ķīšezerā. 
11.3 Uzskatāma informācija tiks publicēta SI. 
 
12. DISTANCES 
12.1 Tiks pielietota windward/leeward trapecveida distance ar iekšējo un ārējo cilpu. 
12.2 Precīza informācija par distanci tiks norādīta SI pielikumā. 
 
13. SODU SISTĒMA 
13.1 Tiks pielietots BSN Pielikums P ar izmaiņām kā noteikts SI. 
13.2 Protestu komiteja, lai mudinātu dalībniekus uzņemties sodu, var pielietot svilpes signālu, kad pēc viņu 
redzējuma un uzskatiem  noticis noteikumu pārkāpums. Ja neviena laiva neuzņemas sodu, tad protestu komiteja 
var iesniegt protestu. 
13.3 Saīsinājums [DP] šajā NoR nozīmē, ka sods par šo pārkāpumu, pēc protestu komitejas ieskatiem, var būt 
mazāks nekā diskvalifikācija. 
 
14. VĒRTĒŠANA 
14.1 Tiks pielietota Low Point punktu skaitīšanas sistēma. 
14.2 Ja būs notikuši mazāk kā 5 braucieni, tad kopējā ieskaitē tiks ieskaitīti visos braucienos iegūtie punkti. 
14.3 Ja būs notikuši 5 vai vairāk braucieni, tad viena sliktākā brauciena punktu skaits tiks svītrots no kopējās 
punktu summas. 
 
15. TRENERU UN PAVADOŠĀS LAIVAS 
[DP] Treneru laivām un citām sportistus pavadošām laivām ir jābūt reģistrētām Regates  komitejā, pretējā 
gadījumā protestu komiteja var sodīt ievērojot [DP] procedūru. 
 
16. JAHTU NOVIETOŠANA 
Jahtām ir jābūt novietotām tām paredzētajās vietās laivu novietnē, kamēr tās atrodas krastā, pretējā gadījumā 
Regates protestu komiteja var sodīt ievērojot [DP] procedūru. 
 
17. RADIO SAKARI 
Izņemot avārijas situāciju, jahta Regates laikā nedrīkst veikt radio vai datu pārraidi un nedrīkst saņemt radio vai 
datu komunikāciju, kas nav pieejama visām jahtām. [DP] 



 
18. BALVAS 
18.1 Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā klasē tiks apbalvoti ar Rīgas Čempionāta medaļām, kausiem un organizātoru 
balvām. 
18.2 Ja kādā ieskaites grupā būs tikai trīs dalībnieki, tad apbalvos tikai vienu labāko. Ja būs četri dalībnieki, tad 
apbalvos divus labākos. 
 
19. ATTEIKŠANĀS NO ATBILDĪBAS 
Dalībnieki piedalās Regatē, paļaujoties tikai uz savu risku. Skat. RRS 4. punktu - "Lēmums piedalīties sacensībās". 
Regates rīkotāji un Regates  komiteja nav atbildīgi par varbūtējām Regates dalībnieku avārijām, nelaimes 
gadījumiem, dzīvības vai veselības zaudējumiem vai kaitējumiem dalībnieku mantai pirms Regates, Regates laikā 
vai pēc Regates. 
 
20. PERSONAS DATU APSTRĀDE 
20.1 Rīgas Atklāto Čempionātu 2020 Laser klasē rīko Biedrība „Latvijas Laser Burātāju Asociācija” (turpmāk - 
LLBA), reģistrācijas numurs 40008122558,  juridiskā adrese: Graudu 9a, Engure, Engures novads, LV-3113, e-
pasts: gikefabo@gmail.com . 
20.2 Aizpildot sacensību pieteikuma veidlapu, tiks pieprasīta sekojoša  informācija: 
20.2.1 identifikācijas dati (vārds, uzvārds) 
20.2.2 kontaktinformācija ( tālruņa numurs un e-pasta adrese); 
20.2.3 dzimums un dzimšanas datums; 
20.2.4 laivas modelis un buras numurs; 
20.2.5 piederību jahtklubam; 
20.2.6 trenera dati (vārdu, uzvārdu); 
20.2.7 finanšu informācija (rēķinu izrakstīšanas gadījumos). 
20.3 Datu apstrādes tiesiskie pamati un mērķi: 
Dati nepieciešami, lai nodrošinātu sportista piedalīšanos sacensībās un izpildītu obligātās Eiropas Savienības un 
Latvijas Republikas tiesību aktu prasības, kā arī atsevišķi dati var tikt ievākti, pamatojoties uz sportista piekrišanu 
un sacensību organizētāja leģitīmajām interesēm šādos nolūkos: 
20.3.1 sportista pieteikumu dalībai sacensību pasākuma apstrādei; 
20.3.2 lai sniegtu atbildes uz jebkādiem sportista informācijas pieprasījumiem un nodrošinātu efektīvu 
komunikāciju; 
20.3.3 godalgoto vietu paziņošanai un apbalvošanai; 
20.3.4 statistikas vajadzībām, lai analizētu rādītājus, kuri palīdz organizētājam pasākumu plānošanai; 
20.3.5 sacensību  atspoguļošanai saskaņā ar 20.3. apakšpunktu 
20.4 Attēli: 
Sportists apzinās, ka sacensību pasākumi ir publiski pasākumi un ka sacensību  pasākumus var filmēt, ierakstīt 
citos veidos, raidīt televīzijā un fotografēt, un visas šādas darbības var fiksēt sportista dalību jebkurā sacensību 
pasākumā. Piedaloties sacensību pasākumā, sportists piekrīt nodot organizatoram neierobežotas tiesības 
izmantot šādas fotogrāfijas un ierakstus jebkuriem saprātīgiem mērķiem, tai skaitā, publicēšanai, izvietošanai,  
izplatīšanai filmās, televīzijā, drukātajos medijos, internetā, publicitātes materiālos vai jebkādos citos jaunos 
medijos (skaidrības labad arī nākotnē). 
20.5 Bērni: 
Ja sacensību  dalībai ir pieteikts bērns (t.i., personu jaunāku par 18 gadiem) jebkurā no sacensību pasākumiem 
organizators apstrādās datus par bērnu un viņa vecāku/citu likumisko pārstāvi, kurš reģistrēs bērnu sacensībām. 
20.6 Datu uzglabāšanas laiks: 
Organizators glabās sportista datus, līdz diviem gadiem no dalības sacensībās, lai: 
20.6.1 īstenotu sporta sacensību pasākumus; 
20.6.2 aizsargātu savas intereses sūdzību un prasību gadījumos, kas varētu tikt iesniegtas pret organizatoru; 
20.6.3 izpildītu Eiropas Savienības/Latvijas Republikas tiesību aktu prasības. 
20.7 Datu nodošana: 
Ņemot vērā sportistam nepieciešamos pakalpojumus, organizators vara nodot sportista datus fiziskām un 
juridiskām personām (datu apstrādātājiem), lai organizatora vārdā veiktu atsevišķas darbības (piemēram,  
Burāšanas sporta sacensību rezultātu apstrādātājiem un tiesnešiem). 
Organizators var nodot sportista datus trešajām personām gadījumos, kad tas ir nepieciešams Burāšanas sporta 
sacensību  pasākuma organizēšanas laikā, vai kad to nosaka tiesību akti, tai skaitā, bet ne tikai: 
20.7.1 apdrošināšanas sabiedrībai, iestājoties profesionālās atbildības apdrošināšanas gadījumam, ja pret 
organizatoru tiek izvirzīta prasība; 
20.7.2 tiesību aizsardzības iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos. 



20.8 Datu piekļuve un labošana: 
Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir mūsu rīcībā, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. 
Tāpat jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu un papildinātu mūsu rīcībā esošus datus, kas varētu būt neprecīzi 
vai kas ir mainījušies, kopš jūs mums to nodevāt, kā arī jums ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu. Šādi 
pieprasījumi tiks apstrādāti bez maksas, un tos var nosūtīt uz  adresi: Graudu 9a, Engure, Engures novads, LV-
3113 vai  elektroniski  uz  e-pasta adresi: gikefabo@gmail.com . 
20.9 Datu drošība: 
Sportistu dati tiks glabāti uz drošiem serveriem Eiropas Ekonomiskajā Zonā, pielietojot visus saprātīgus 
tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi. Kad vien 
iespējams, jebkuri identificējami dati tiks kriptēti vai minimizēti. 
20.10 Iebildumi pret datu izmantošanu: 
Sportists var pieprasīt, lai organizators ierobežo veidus, kādos organizators izmanto sportista  datus, vai iebilst 
atsevišķiem apstrādes veidiem.  
Jebkādas uzziņas vai jautājumi par sportista datu izmantošanas veidu var tikt nosūtīti uz e-pasta adresi: 
gikefabo@gmail.com . 
20.11 Tiesības iesniegt sūdzību: 
Ja sportists vēlas iesniegt sūdzību par organizatora rīcību datu apstrādē, sportists var kontaktēties ar 
organizatoru, lūdzot izskatīt gadījumu un iesniedzot to rakstveidā uz  adresi: Graudu 9a, Engure, Engures novads, 
LV-3113 vai  elektroniski  uz  e-pasta adresi: gikefabo@gmail.com . 
Ja sportistu neapmierinās organizatora atbilde, vai sportists uzskatīs, ka organizators veic personas datu apstrādi 
pretēji tiesību aktu prasībām, sportists varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. 
Sīkāku informāciju var atrast mājas lapā www.dvi.gov.lv . 
 
21. PAPILDUS INFORMĀCIJA 
Papildus informāciju iespējams saņemt: 
sazinoties ar kontatpersonu   Ģirtu Fišeru-Blumbergu  telefoniski +371 29153554 
 vai rakstot e-mail: gikefabo@gmail.com  
mājas lapās: https://lv.regattas.eu/rclaser2020 , https://llba316846612.wordpress.com  
 


