JŪRMALAS KAUSS 2021
9. -11. jūlijs
REGATES NOLIKUMS
Regates pamatideja ir džentlmeniska un godprātīga attieksme pret burāšanu, konkurentiem,
organizatoriem un apkārtējo vidi. Cienīsim viens otru un ievērosim šos noteikumus.
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Regates rīkotājs ir „Jahtklubs ENGURE” un “Latvijas 470 klases asociācija”
1.2. Regate notiek atbilstoši šādiem noteikumiem:
1.2.1 2021.- 2024. gada Burāšanas sacensību noteikumi (RRS).
1.2.2 World Sailing (WS) speciālie noteikumi jūrā (WS Offshore Special Regulations 2020-2021).
1.2.3 Šīs regates Nolikums;
1.2.4 Šīs regates instrukcija (tiks izsniegta dalībnieku reģistrācijas laikā).
1.2.5 LAT LYS 2021 handikapa sistēmas noteikumiem.
1.2.6 Starptautiskie kuģu sadursmju novēršanas noteikumi COLREG 72.
1.3 Visiem dokumentiem, kas būs spēkā šajās sacensībās, noteicošais būs šo dokumentu
teksts angļu valodā.
2. Regates programma
2.1. Regate notiek Rīgas jūras līcī, 2021. gada 9 – 11. jūlijā.
Pirmais posms 9.07. – starts Daugavā (Bolderājā) – Lielupes grīva – Daugava.
Otrais posms 10.07. - Starts Daugavā (Bolderājā) – Lielupes grīva – Engure.
Trešais posms 11.07. - Engure – Rīga (finišs Daugavā, Bolderājā).
Faktiskā distance tiks paziņota ne vēlāk, kā 2 (divas) stundas pirms starta.
2.2 Dalībnieku klātienes reģistrēšanās notiks: 2021.gada 9.jūlĳā no plkst. 10:00 līdz 15:00
jahtklubā Bolderājā.
2.3 Jebkurā brīdī no pieteikuma iesniegšanas līdz apbalvošanas ceremonĳas sākumam
Sacensību komiteja var pārbaudīt jahtas atbilstību mērgrāmatai un jahtas drošības
ekipējumu aktam.
2.4 Sacensību kalendārs:
9.07.
10:00 – 15:00
16:00
17:00
10.07.
10:00
11.07
10:00
Tiks precizēts

Dalībnieku reģistrācĳa klātienē j/k „Latvijas Jahta”, Bolderājā;
Atklāšanas ceremonija;
Starts pirmajam posmam Rīga – Lielupe - Rīga;
Starts otrajam posmam – Rīga – Lielupe - Engure;
Starts trešajam posmam Engure – Rīga;
Dalībnieku apbalvošana ar piemiņas balvām, j/k “Latvijas
Jahta”, Bolderājā, pēc visu jahtu finiša.
2.5. Regates programma jūrā un krastā var tikt mainīta, Regates rīkotājiem vai Regates komitejai
iepriekš par to savlaicīgi paziņojot.
3. Ieskaites grupas
3.1. Regatei pieteikušās jahtas tiks sadalītas šādās grupās:
LYS 2 – jahtas ar LAT LYS balli < 1,16
LYS 1 – jahtas ar LAT LYS balli 1,16 un lielāku
3.2. Sadalījums grupās var tik izmainīts pēc Regates komitejas ieskatiem atkarībā no pieteikto
jahtu skaita atbilstošajās grupās.

4. Pielaišana regatei, pieteikšanās un reģistrācijas kārtība
4.1. Regate ir atklāta un tajā drīkst piedalīties jebkura jahta, kura atbilst prasībām zemāk:
4.2. Regatē drīkst piedalīties jahtas, kas atbilst šādiem kritērijiem:
4.2.1. Jahtas komandā ir vismaz divi cilvēki, un viens no tiem ir jahtu vadītājs, kas ir tiesīgs vadīt
jahtu C kategorijas (piekrastes) ūdeņos;
4.2.2. LAT LYS 2021 apmērīšanas apliecība;
4.3. Regates dalībnieki var pieteikties regatei elektroniski mājas lapā http://lv.regattas.eu/jk
4.5. Jahtas pārstāvis Regates sekretāram reģistrācijas laikā uzrāda šādus dokumentus:
4.5.1. Derīgu jahtas reģistrācijas apliecību;
4.5.2. Maksājuma uzdevums par dalību regatē;
4.5.3. LAT LYS 2021 apmērīšanas apliecība (var elektroniski);
4.5.4. Jahtu vadītāja apliecība atbilstoša regates akvatorijai.
4.6. Jahtas pārstāvis reģistrācijas laikā precizē iepriekš iesniegto (pieteikšanās laikā) komandas
sarakstu un paraksta pieteikuma formu.
4.7. Reģistrāciju regatei var veikt regates mājas lapā http://lv.regattas.eu/jk , pēc šī nolikuma
publikācijas tajā, vai 9.07. klātienē j/k „Latvijas Jahta”, Bolderājā.
5. Dalības maksa
5.1. Dalības maksa katrai jahtai tiek noteikta atkarībā no pieteikšanās laika un komandas
sastāva:
5.1.1 Ja jahta reģistrējas regatei un samaksā dalības maksu līdz 5. jūlijam ieskaitot;
Maksa par jahtu – 30 Eur
Maksa par katru komandas locekli – 10 Eur
5.1.2 Ja jahta reģistrējas regatei un maksā dalības maksu pēc 5. jūlija
Maksa par jahtu – 60 Eur
Maksa par katru komandas locekli – 10 Eur
5.2. Regates dalībniekiem dalības maksu par jahtu nepieciešams samaksāt ar pārskaitījumu uz
Latvijas 470 asociācijas kontu bankā, norādot maksājuma mērķi:
Piemērs: Jahta „Jūrmala”, maksa par dalību regatē Jūrmalas kauss
5.3. Regates dalībniekiem dalības maksu par komandas locekļiem nepieciešams samaksāt
skaidrā naudā reģistrējoties pie sacensību sekretāra.
5.4. Latvijas 470 asociācijas rekvizīti:
Biedrība LATVIJAS 470 KLASES ASOCIĀCIJA
Adrese: Tīklu iela 10, Jūrmala, LV2010
Reģistrācijas numurs: 40008291758
Bankas rekvizīti: A/S Swedbank,
Konts: LV61HABA0551047722531
6. Uzvarētāju noteikšana un vērtēšana
6.1. Katrā ieskaites grupā jahtas izcīnīs Jūrmalas kausa īpašos kausus, kā arī speciālbalvas
dažādās nominācijās.
6.2. Skaitliski lielākās ieskaites grupas uzvarētājs iegūs ceļojošo Jūrmalas kausu.
6.2. Uzvarētājus visos braucienos noteiks pēc izlabotā laika (Time on Time), un laika korekcija
tiks veikta, pamatojoties uz jahtu LAT LYS 2021 balli.
6.3. Vērtēšana notiks pēc Low-Point punktu skaitīšanas sistēmas.
6.4. Visi braucieni tiks ieskaitīti kopvērtējumā
7. Regates sacensību instrukcija
7.1. Sacensību instrukcija dalībniekiem būs pieejama reģistrācijas laikā 9. jūlijā no 10:00 j/k
“Latvijas Jahta”, kā arī tiks publicēta regates mājas lapā http://lv.regattas.eu/jk.
7.2. Ziņas par meteoroloģisku vai citu neparedzētu apstākļu izraisītām izmaiņām regates laikā vai
vietas izmaiņām tiks sniegtas regates instrukcijā un kapteiņu sapulcē.
7.3. Regates komiteja ir tiesīga veikt izmaiņas regates instrukcijā, savlaicīgi par to paziņojot
dalībniekiem.

8. Apbalvošana
8.1. Katras ieskaites grupas uzvarētāji, otro un trešo vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar regates
balvām;
8.2. Katra posma uzvarētājs tiks apbalvotas ar regates piemiņas balvu;
8.3. Jahta, kuras ieskaites grupā ir lielākais dalībnieku skaits, tiks apbalvota ar pārejošo regates
uzvarētāja kausu, kurš, līdz nākamajai regatei, glabājams uzvaretāja parstavētajā jahtklubā.
9. Atbildība
9.1. Regates dalībnieki piedalās regatē paļaujoties tikai uz savu risku.
9.2. Katrs regates dalībnieks parakstot iesniegumu vienlaicīgi ar to arī apstiprina, ka regates
laikā:
9.2.1 Ievēros regates komitejas norādījumus, burāšanas sacensību noteikumus, attiecīgās jahtu
klases drošības noteikumus
9.2.2 Ir pilnībā atbildīgs par savu dzīvību, veselību un jahtas drošību sacensību laikā.
9.3. Regates rīkotāji un komiteja nav atbildīgi par varbūtējām regates dalībnieku avārijām,
nelaimes gadījumiem, dzīvības vai veselības zaudēšanu vai kaitējumiem dalībnieku mantai
pirms sacensībām, sacensību laikā vai pēc sacensībām.
10. Tauvošanās
Regates laikā, regates dalībniekiem tauvošanās un stāvēšana j/k „Latvijas Jahta” un Engurē
ir bez maksas.
11.

Papildus informācija
Nepieciešamo papildus informāciju iespējams saņemt, sazinoties ar :
Andrejs Bērziņš +371 29191494
andrej.berzins@gmail.com

