Sezonas Slēgšanas Regate 2018
SACENSĪBU INSTRUKCIJA
GRUPA – Optimist, Laser 4.7, Laser Standart
1. Noteikumi
1.1.
Sacensībās tiks pielietoti:
1.1.1. 2017.- 2020. gada Burāšanas sacensību noteikumi (BSN).
1.1.2. Optimist jahtu klases noteikumi
1.1.3. Laser jahtu klases noteikumi
1.1.4. Šo sacensību nolikums.
1.1.5. Šī sacensību instrukcija.
1.2.
Domstarpību gadījumā starp noteikumu tekstu dažādās valodās, angļu tekstam būs priekšroka.
2. Ziņojumi dalībniekiem un signāli krastā
2.1.
Ziņojumi dalībniekiem tiks izlikti uz oficiālā ziņojumu dēļa Engures Ostā pie sacensību komitejas
mājas.
2.2.
Ja krastā ir pacelts BSN karogs AP, tad 1 minūte tiek aizstāta ar 20 minūtēm.
3. Sacensību instrukcijas izmaiņas
3.1.
Jebkuras izmaiņas Sacensību instrukcijā tiks paziņotas ne vēlāk kā 30 minūtes pirms sacensību
pirmā starta.
4. Braucienu saraksts
4.1.
Sacensībās ir paredzēti ne vairāk kā 7 braucieni katrai grupai.
4.2.
Pirmā brauciena brīdinājuma signāls tiks dots ne ātrāk kā 11:15
4.3.
Braucienu brīdinājuma signāli netiks doti pēc 17:00.
5. Klašu karogi
5.1.
Klases karogs visām Optimist klases grupām būs balts karogs ar melnu Optimist klases logo
5.2.
Klases karogs visām Laser klases grupām būs balts karogs ar klases simboliku
6. Sacensību rajons
6.1.
Sacensības notiks Engures ostas akvatorijā un jūrā, netālu no Engures ostas moliem.
7. Distance
7.1.
Distances shēmu skatīt SI pielikumā.
8. Starta procedūra
8.1.
Vienas klases starta signāls var būt nākošās klases brīdinājuma signāls.
8.2.
Jahtas, kuras nestartē, ja pastāv saprātīga iespēja, nedrīkst traucēt startējošām jahtām
9. Kontrollaiks un finiša laiks
9.1.
Visām grupām tiek noteikts finiša kontrollaiks 10 minūtes pēc pirmās jahtas finiša attiecīgajā
braucienā. Jahtas, kuras šķērsos finiša līniju vēlāk kā 10 minūtes pēc pirmās jahtas finiša, tiks
diskvalificētas bez protesta izskatīšans. Ar šo tiek mainīts BSN 35. noteikums.
10. Protesti un prasības atjaunot rezultātu
10.1. Protesta veidlapas var saņemt sacensību komitejas mājā Engures ostā.
10.2. Protesta laika limits ir noteikts 30 minūtes pēc tiesnešu kuģa piestāšanas krastā.
10.3. Ziņojumi tiks izlikti ne vēlāk kā 15 minūtes pēc protesta laika limita, lai informētu dalībniekus par

10.4.

izskatīšanu, kurā viņi ir izskatīšanas puses vai nosaukti kā liecinieki. Izskatīšana notiks sacensību
komitejas mājā Engures ostā.
Ziņojumi par protestu komitejas protestiem attiecīgi tiks izlikti uz oficiālā ziņojumu dēļa Engures
Ostā pie sacensību komitejas mājas, lai informētu jahtas atbilstoši BSN 61.1(b) noteikumam.

11. Vērtēšana
11.1. Tiks pielietota Low Point vērtēšanas sistēma.
11.2. Ja tiks veikti 4 vai vairāk braucieni, tad punktu summā netiks iekļauts viens sliktākais brauciens.
12. Drošības prasības
12.1. Dalībniekiem, atrodoties uz ūdens, visu laiku ir jālieto glābšanas līdzekļi, izņemot gadījumus, kad
dalībniekam ir nepieciešams savest kārtībā drēbes vai ekipējumu.
13. Atteikšanās no atbildības
13.1. Dalībnieki piedalās sacensībās pilnīgi uz savu risku (sk. BSN 4.noteikumu „Lēmums piedalīties
braucienā”). Sacensību organizātors neuzņemas nekādu atbildību par materiāliem bojājumiem vai
cilvēku savainošanu, vai nāves gadījumu, kas radušies pirms regates, regates laikā vai pēc regates.
14. Balvas un apbalvošana
14.2. Apbalvošana notiks jahtklubā Engure pēc iespējas ātrāk pēc sacensību izvešanas.
Sacensību komiteja

