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JŪRMALAS KAUSS 2021 JAUNIEŠIEM

18. - 19. septembris, 2021, Jūrmala, Tīklu iela 10

SACENSIB̄U NOLIKUMS

1.       SACENSIB̄U RIK̄OTĀJI

1.1. Sacensıb̄u rık̄otājs ir Jūrmalas Sporta skola un Jauniešu burāšanas klubs “Jūrmala”.

2. NOTEIKUMI

2.1. Sacensıb̄as notiek atbilstoši:

2.1.1. WS burāšanas sacensıb̄u noteikumiem (2021 - 2024), turpmāk tekstā BSN;

2.1.2. Šim sacensıb̄u nolikumam, turpmāk tekstā NOR;

2.1.3. Šo sacensıb̄u instrukcijai, turpmāk tekstā SI;

2.1.4. WS Burāšanas jahtu klašu noteikumiem un Burāšanas aprīkojuma noteikumiem

2.2.  Domstarpıb̄u gadıj̄umā  noteicošais ir BSN teksts angļu redakcijā.

2.3.  Atšķirıb̄u gadıj̄umā starp šo sacensıb̄u NOR un sacensību instrukciju, turpmāk tekstā SI, noteicošā ir SI.

3. PIETEIKUMI UN PIELAIDE SACENSIB̄ĀM 

3.1.  Sacensıb̄as ir atklātas visām 7. punktā minētajām jahtu klasēm.

3.2. Saskaņā ar Covid -19 epidemioloģiskajām prasībām, lūgums sportistu reģistrēšanai izmantot tiešsaistes platformu
https://lv.regattas.eu/jk-2021, kā arī pievienoto kopīgo dalībnieku reģistrācijas formu (1.pielikums) un nosūtīt līdz
13.septembrim, 2021 uz epastu: agnese.rupenheite@gmail.com. 18.septembrī, 2021 sacensību komitejas birojā, šī
nolikuma 6. punktā norādıt̄ajā reģistrācijas termiņā, katra kluba atbildīgā persona klātienē paraksta dalībnieku
reģistrācijas veidlapu papīra formātā.

3.3.  Pieteikumu veidlapa būs pieejama šī NOR pielikumā un sacensıb̄u komitejas birojā.

3.4. Par dalıb̄nieku lıd̄z 18 gadu vecumam atbildıb̄u uzņemas to pavadošais komandas treneris vai pilngadıḡs komandas
pārstāvis, kurš to apstiprina ar parakstu pieteikuma veidlapā.

3.5.  Sacensıb̄ām tiks pielaisti dalıb̄nieki:

3.5.1. Kuru jahtas atbilst to klases noteikumiem;

3.5.2. Kuri būs izpildıj̄uši šā nolikuma 3.2; 3.4; 3.5. un 5. punktu prasıb̄as.

 

4. REKLĀMA

Sacensıb̄u rık̄otāji būs tiesıḡi pieprasıt̄ sacensıb̄u sponsoru reklāmas izvietošanu uz sacensıb̄u dalıb̄nieku laivām saskaņā ar
WS 20 regulu.

 

5. DALIB̄AS MAKSA

5.1. Dalıb̄ai sacensıb̄ās ir noteikta dalıb̄as maksa:

Piesakot jahtu sacensıb̄ām līdz 13. septembrim elektroniski, tiek noteikta dalıb̄as maksa 30 EUR.

Piesakot jahtu sacensıb̄ām vēlāk par 13. septembri, dalıb̄as maksa ir 40 EUR.

5.2.  Dalıb̄as maksu 30 EUR līdz 13.septembrim un 40 EUR no 14.septembra var pārskaitīt uz  Sacensıb̄u rık̄otāju bankas
kontu:

JBK Jūrmala

Reģ. Nr. 40008032911

https://lv.regattas.eu/jk-2021


IBAN: LV18HABA0551008531619

ar norādi: “Jūrmalas Kauss 2021, vārds, uzvārds, jahtu klase“.

5.3.  Dalıb̄as maksa netiks atgriezta, izņemot 7.8. punktā minētajā gadıj̄umā.

 

6. SACENSIB̄U NORISE 

18.septembris, 2021

       9:30–10:30 Dalıb̄nieku reģistrācija, jahtu inventāra pārbaude;

       11.00 Atklāšanas parāde;

       13:00 Pirmā brauciena brıd̄inājuma signāls;

 

19. septembris, 2021

      11.00 Otrās dienas pirmā brauciena brıd̄inājuma signāls;

      17.00 Sacensību noslēgums, uzvarētāju apbalvošana.

 

7. JAHTU KLASES UN IESKAITES GRUPAS

ILCA/Laser Klase:

7.1. ILCA 4 / Laser 4.7 jahtu klase, jauniešiem U18 (2004. dz g.un jaunāki) un sievietēm bez ierobežojuma;

7.2. ILCA 4/ Laser 4.7 jahtu klase jaunietes U18 (2004. dz g. un jaunāki);

7.3.  ILCA 6 /Laser R jahtu klasē ar atsevišķu vērtējumu meitenēm.

7.4.  Optimist jahtu klasē jaunieši 2006. dz. g. un jaunāki ar atsevišķu vērtējumu meitenēm

7.5. Optimist B, 2010.dz.g. un jaunākiem ar atsevišķu vērtējumu meitenēm

7.6. Optimist C, 2012.dz.g. un jaunākiem.

7.8. Minimālais nepieciešamais dalıb̄nieku skaits klasē, lai sacensıb̄as šajā klasē notiktu - 2 jahtas.

7.9. Minimālais nepieciešamais dalıb̄nieku skaits ieskaites grupā, lai tā tiktu vērtēta atsevišķi - 2 jahtas.

 

8. JAHTU INVENTĀRA PĀRBAUDE, APMĒRIŠ̄ANA

8.1. Jahtu inventāra pārbaude notiks sacensību norises vietā.

8.2. Jahtu atbilstıb̄u klases noteikumiem pārbaudıs̄ izvēles kārtıb̄ā.

 

9. SACENSIB̄U INSTRUKCIJA

Sacensıb̄u instrukcija tiks izlikta uz sacensību norises vietas ziņojuma dēļa 18. septembrī ne vēlāk kā 9.30, kā arī publicēta
tiešsaistes platformā https://lv.regattas.eu/jk-2021.

 

10. SACENSIB̄U NORISES VIETA

10.1.Sacensıb̄u dalıb̄nieku pulcēšanās vieta ir Jūrmalas Sporta skolas bāze, Tīklu iela 10, Jūrmala.

10.2. Sacensıb̄as atkarībā no laika apstākļiem notiks Rıḡas jūras lıc̄ı ̄vai Lielupē.

 

11. DISTANCE

Informācija par distanci tiks norādıt̄a SI pielikumā.

 

12. VĒRTĒŠANA

12.1. Tiks pielietota BSN A pielikuma „Low Point” punktu skaitıš̄anas sistēma ar šādiem grozıj̄umiem:

12.1.1. Ja būs notikuši trīs vai mazāk braucieni, tiks ieskaitıt̄i visos braucienos iegūtie punkti;

12.1.2. Ja būs notikuši četri vai vairāk braucieni, viena sliktākā brauciena punktu skaits tiks dzēsts no kopējās punktu

https://lv.regattas.eu/jk-2021


summas;

12.2. Atsevišķās ieskaites grupās rezultāti tiks noteikti pēc punktiem, ko dalıb̄nieki ieguvuši attiecıḡās jahtu klases
kopvērtējumā.

12.3. Sacensıb̄ās katrā jahtu klasē paredzēti ne vairāk kā 7 braucieni.

12.4. Sacensıb̄as tiks uzskatıt̄as par notikušām, ja katrā jahtu klasē būs notikuši vismaz 3 braucieni.

 

13. SODU SISTĒMA

Tiks pielietots BSN P pielikums.

 

14. KOMANDU TRENERU UN PAVADOŠĀS LAIVAS

14.1. Treneru un sportistus pavadošām laivām jābūt reģistrētām Sacensıb̄u komitejas birojā.

14.2. Visām sacensıb̄ās reģistrētajām laivām jābūt gatavām ārkārtas situācijas gadıj̄umā izpildīt sacensıb̄u galvenā
tiesneša rık̄ojumus.

 

15. BALVAS 

15.1. Pirmo trīs vietu ieguvēji kopvērtējumā katrā jahtu klasē un atsevišķās ieskaites grupās tiks apbalvoti ar sacensıb̄u
organizatoru balvām un diplomiem.

 

16. ATBILDIB̄A

16.1. Dalıb̄nieki piedalās sacensıb̄ās uzņemoties atbildību par savu lēmumu un rīcību sacensību laikā, kā to nosaka RRS
Noteikums 3.

16.2. Sacensıb̄u rık̄otāji un Sacensıb̄u komiteja nav atbildıḡi par varbūtējām avārijām, nelaimes gadıj̄umiem, sacensību
dalıb̄nieku veselības vai īpašuma kaitējumu pirms sacensıb̄ām, sacensıb̄u laikā vai pēc tām.

 

17. PAPILDUS INFORMĀCIJA

Informāciju par sacensıb̄ām: t. 26434440 vai 29510912, e-pasts: agnese.rupenheite@gmail.com   
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