
                                                                                                  
                                         USMA SPA Kausa izcīņa Platu 25 jahtu klasē 2021 
                                         

NOLIKUMS 
 

1. Sacensību rīkotāji. 
Sacensības rīko: 

• Biedrība Usmas Jahtklubs; 
• SIA Usma SPA; 
• Latvijas Platu 25 jahtu klases asociācija; 

       
2. Sacensību laiks un vieta. 

Sacensības notiks Usmas ezerā  2021.gada 18-19.septembrī; 
Pulcēšanās vieta- Usmas jahtklubs; 

 
3. Noteikumi. 

3.1. Sacensības notiek atbilstoši : 
• BSN 2021-2024; 
• Latvijas Platu 25 klases asociācijas izdotajiem klases noteikumiem 2016.gada redakcijā; 
• Šo sacensību instrukcijai; 

 3.2. Atšķirību gadījumā starp šo sacensību nolikumu un sacensību instrukciju,par spēkā 
        esošu tiks uzskatīta šo sacensību instrukcija; 
 

4. Reklāma. 
4.1. Reklāma tiks ierobežota līdz C kategorijai; 
4.2. Pēc īpaša sacensību komitejas rīkojuma  sacensību dalībniekiem jānodrošina reklāmas 

izvietošana uz jahtām, ja  to pieprasa sacensību rīkotāji; 
 

5. Dalībnieki, pieteikumi, reģistrācijas dokumenti. 
5.1. Sacensībās var piedalīties Platu 25 klases jahtas, kas atbilst Latvijas Platu 25 klases 

asociācijas izdotajiem klases noteikumiem; 
5.2. Oficiālie sacensību pieteikumi dalībniekiem jāiesniedz 18. septembrī no 09:00 līdz 10:30. 
5.3. Reģistrējoties jahtas komandas pārstāvis iesniedz un/vai uzrāda sekojošos dokumentus: 

• Komandas pieteikumu; 
• Jahtas civiltiesiskā atbildības apdrošināšanas polisi; 
• Jahtas vadītāja apliecību ar jahtas kapteiņa  kvalifikāciju- ne zemāku par jahtu vadītāja 

iekšējos  ūdeņos kvalifikāciju; 
 

5.4. Sacensību dalībnieki: 
Minimālais jahtas komandas dalībnieku skaits- 3 cilvēki; 

        Maksimālais jahtas komandas dalībnieku skaits – 6 cilvēki; 
 5.5. Dalības maksa- 50  EUR. 

 
6. Sacensību programma. 

18.09.2021. 09:00-10:30 Dalībnieku reģistrācija 
                              10:30 Atklāšanas parāde 
                              12:00 Pirmā brauciena brīdinājuma signāls 
                                        Pirmās dienas pēdējā brauciena brīdinājuma signāls ne vēlāk kā 17:00. 
                              19:00 Pirmās dienas rezultātu analīze Usma SPA pirtiņā  
19.09.2021.  10:25 Otrās dienas pirmā brauciena brīdinājuma signāls 
                                        Otrās dienas pēdējā brauciena brīdinājuma signāls ne vēlāk kā 15:00. 
                                        Regate būs notikusi, ja būs pabeigti vismaz 3 braucieni 
                               Regates dalībnieku apbalvošanas laiks tiks paziņots pēc visu jahtu atgriešanās 



                               ostā. 
 

7. Vērtēšana. 
Vērtēšana notiks pēc Low-Point sistēmas.Ja notiks 4 braucieni,tiks svītrots sliktākais 
rezultāts, ja notiks 9 braucieni- tiks svītroti 2 sliktākie rezultāti.  

 
8. Apbalvošana. 

Ar medaļām sacensību noslēguma pasākumā tiks apbalvotas pirmo trīs vietu  
ieguvēju komandas. 

 
9. Papildus informācija. 

Papildus informāciju par  regati var  saņemt no Staņislava Backāna: m.t.29216328.  
 
 
 
         Sacensību organizatori 
 
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


