
 

 

 
Rudens Kauss 2020 

Saejam ūdenī! 
9. – 11. oktobris 

Regates nolikums 
 

Regates pamatideja ir džentlmeniska un godprātīga attieksme pret burāšanu, konkurentiem, 
organizatoriem un apkārtējo vidi. 

Cienīsim viens otru un ievērosim šos noteikumus. 
 

1. Noteikumi: 
 1.1. Regates rīkotājs ir biedrība “Sporta klubs Prestol”; 

1.2. Regate notiek atbilstoši šādiem noteikumiem: 
 1.2.1. 2017.–2020. gada Starptautiskajiem Burāšanas Sacensību noteikumiem (BSN);  
 1.2.2. Regates nolikumam;  
 1.2.3. Regates instrukcijai;  
 1.2.4. LAT  LYS 2020 handikapa sistēmas noteikumiem. 

1.3. Regates dalībnieki ievēro Starptautiskos noteikumus kuģu sadursmju novēršanai jūrā; 
1.4. Atšķirību gadījumā starp šo Regates nolikumu un Sacensību instrukciju, par spēkā esošu 
tiks uzskatīta Sacensību instrukcija.  
 

2. Reklāma  
Saskaņā ar ISAF regulu nr.20, ‘’Reklamēšanas kods” regates rīkotāji var pieprasīt to izvēlētas 
reklāmas izvietošanu uz dalībnieku jahtām. 
 

3. Pielaišana regatei, pieteikšanās un reģistrācijas kārtība:  
3.1. Regate ir atklāta; 
3.2. Regatē drīkst piedalīties jahtas, kas atbilst sekojošiem kritērijiem:  
 3.2.1. Jahtas komandā (LYS 1 un LYS 2) ir vismaz 2 (divi) cilvēki, viens no tiem ir jahtu 
vadītājs, kurš ir tiesīgs vadīt jahtu C kategorijas (piekrastes) ūdeņos;  
 3.2.2. Jahtas komandā (LYS 3 un LYS 4) drīkst būt 1 (viens) cilvēks, kurš ir jahtu vadītājs, 
kurš ir tiesīgs vadīt jahtu C kategorijas (piekrastes) ūdeņos.  
 3.2.3. Jahtai ir LAT LYS 2020 apmērīšanas apliecība; 
3.3. Jahtām, kurām nebūs LAT LYS 2020 apmērīšanas apliecība, sacensību komiteja LYS balli 
piešķirs pamatojoties uz LAT LYS noteikumiem. 
3.4. Dalībnieku reģistrācija regatei notiks 2020. gada 9. oktobrī  no plkst. 18:00 līdz 21:00, un 
10.oktobrī  no plkst. 08:30 līdz 09:45 jahtklubā “Auda”, Audupes ielā 15/17, Rīgā. 
3.5. Jahtas pārstāvis reģistrējot jahtu Regatei:  

3.5.1. iesniedz pieteikumu (jahtas komandas sarakstu); 
3.5.2. uzrāda LAT LYS 2020 apmērīšanas apliecību; 



 

 

3.5.4. uzrāda jahtu vadītāja apliecību atbilstoši regates akvatorijai; 
3.5.2. veic maksājumu klātienē par jahtas komandas dalību regatē vai uzrāda dokumentu, 
kas apliecina regates dalības maksas veikšanu (maksājuma uzdevums); 

3.6. Ja pieteikšanās regatei ir veikta elektroniskā formā, jahtas pārstāvis reģistrācijas laikā 
precizē iepriekš iesniegto pieteikumu un to paraksta. 
 

     4. Dalības maksa: 
      4.1. Dalības maksa katrai jahtai tiek noteikta atkarībā no pieteikšanās laika un komandas   

sastāva: 
 4.1.1. Ja jahta reģistrējas Regatei un maksā dalības maksu vismaz par jahtu līdz 

30.septembrim (ieskaitot) : 
  Maksa par jahtu – 30,00 EUR 
  Maksa par katru jahtas komandas dalībnieku – 10,00 EUR 
 4.1.2. Ja jahta reģistrējas regatei pēc 30.septembra un maksā dalības maksu vismaz par 

jahtu: 
  Maksa par jahtu – 50,00 EUR 
  Maksa par katru jahtas komandas dalībnieku – 10,00 EUR 
     4.2. Dalības maksu jāveic pilnā apmērā, iesniedzot jahtas pieteikumu Regatei.  
     4.3. Maksu par dalību var veikt:  
 4.3.1. Skaidrā naudā Sporta klubā ,,Prestol”, Audupes ielā 15/17, Rīgā, reģistrējoties 

regatei; 
 4.3.2. Ar pārskaitījumu uz norēķinu kontu: 
 

Biedrība “SPORTA KLUBS PRESTOL” 
Reģ.nr. 40008271111 
Adrese: Traleru iela 20, Rīga, LV-1030 
IBAN: LV23PRTT0256024893300 
SWIFT: PRTTLV22 
Maksājuma mērķī obligāti jānorāda:  
Dalības maksa Rudens Kauss 2020, jahtas nosaukums, komandas dalībnieku skaits. 

 

5. Regates vieta un laiks, dienaskārtība: 
5.1. Regate notiek Rīgas jūras līcī un/vai Daugavā, 2020. gadā no 09. līdz 11. oktobrim; 
5.2. Regates programma :  
 2020. gada 9. oktobris: 
 18:00 - 21:00 Dalībnieku reģistrācija 
 No 20:00 Stāstu vakars burātajiem un svinības 
  

2020.gada 10.oktobris 
No 8:30 Brokastis (iepriekš pasūtot “Ekspedīcija Cafe” vai zvanot m.t. 25125020); 
08:30-09:45 Dalībnieku reģistrācija; 
10:00 Regates atklāšana, dalībnieku instruktāža; 
12:30 Regates pirmās dienas pirmā brauciena brīdinājuma signāls; 
Plānots veikt ne vairāk, kā 4 (četrus) braucienus īsajās pretvēja-pavēja distancēs. 
No 18:00 Vakariņas (iepriekš pasūtot “Ekspedīcija Cafe” vai zvanot m.t. 25125020); 
No 20:00  Burāšanas sezonas slēgšanas svinības  
 
2020.gada 11. oktobris  
No 08:30 Brokastis (iepriekš pasūtot “Ekspedīcija Cafe” vai zvanot m.t. 25125020); 
09:30 Regates dalībnieku instruktāža; 
11:30 Regates otrās dienas pirmā brauciena brīdinājuma signāls; 



 

 

Plānots veikt ne vairāk, kā 2 (divus) braucienus garajās distancēs. 
16:00 Zupa regates dalībniekiem; 
17:00 ,,Rudens Kauss 2020, Saejam ūdenī!” uzvarētāju apbalvošana.  

 

6. Ieskaites grupas:  
6.1 Regatei pieteikušās jahtas plānots sadalīt sekojošās pamatgrupās:  

LYS 1 – Konjaka grupa 
LYS 2 – Ruma grupa  
LYS 3 – Vīna grupa  
LYS 4 – Šampanieša grupa 

       6.2. Jahtu sadalījums grupās notiks pēc Regates komitejas ieskatiem, atkarībā no pieteikto 
jahtu skaita atbilstošajās grupās un LAT LYS sacensību balles.  

 

7. Uzvarētāju noteikšana un vērtēšana: 
7.1. Katrā ieskaites grupā jahtas izcīnīs Rudens kausa piemiņas balvas un ceļojošo kausu; 
7.2. Uzvarētājus visos braucienos noteiks pēc izlabotā laika (Time on Time) un laika korekcija 
tiks veikta pamatojoties uz jahtu LAT LYS 2020 balli;  
7.3. Vērtēšana notiks pēc Low-Point punktu skaitīšanas sistēmas; 
7.4. Sacensības tiks uzskatītas par notikušām, ja katrā jahtu ieskaites grupā notiks vismaz 1 
(viens) brauciens. 
7.5. Visi braucieni tiks ieskaitīti kopvērtējumā. 
 

8. Sacensību instrukcija: 
8.1.  Sacensību instrukcija regates dalībniekiem būs pieejama ne vēlāk kā  2020. gada 10. 
oktobrī, plkst. 10:00. 
8.2. Gadījumā, ja rodas nesakritība starp Sacensību nolikumu un Sacensību instrukciju, 
Sacensību instrukcijai ir noteicošā redakcija. 
8.3. Sacensību komiteja ir tiesīga veikt izmaiņas Sacensību instrukcijā, savlaicīgi par to 
paziņojot regates dalībniekiem. 

 

 9. Distances: 
        9.1. Sacensību distances tiks paziņotas Sacensību instrukcijā.   
 

10. Atbildība:  
10.1. Katrs regates dalībnieks, parakstot Regates pietiekumu, apstiprina, ka regates laikā: 

 10.1.1. ievēros Regates komitejas norādījumus, burāšanas sacensību noteikumus,    
drošības noteikumus; 

 10.1.2. ir pilnībā atbildīgs par savu dzīvību, veselību un jahtas drošību Regates laikā; 
      10.2. Regates rīkotāji un 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.  

 

11. Papildinformācija: 
       Papildus informāciju iespējams saņemt, sazinoties ar kontaktpersonām:  
 Galvenais tiesnesis:            Modris Graudums +371 29262968 
 Sacensību sekretāre:    Iveta Grauduma  +371 29193996 
 Sacensību org.jautājumi:    Ilona Skorobogatova +371 25922782 
      Madara Dzene  +371 26051328 
      Evelīna Filipoviča +371 29633528 


