
	  	  

Atklātā	  regate	  jūras	  jahtām	  "100	  JŪDZES	  DIVATĀ"

2022.gada 16. jūnĳs – 18. jūnĳs.

IZMAIŅAS UN PAPILDINĀJUMI SACENSĪBU NOLIKUMAM

Nr. 1

2022. gada 8. jūnijā

Sacensību nolikums tiek izmainīts sekojoši.

Izmainītā	  redakcijā:

2.1. Sacensības notiek atbilstoši:
• WS Racing Rules of Sailing 2021-2024 ( BSN )
• WS Offshore special regulations 2022-2023
• LAT-LYS 2022 apmērīšanas sistēmas noteikumiem
• ORC Rating Systems 2022 (www.orc.org)
• IRPCAS un COLREG noteikumiem
• Šim sacensību nolikumam
• Šo sacensību instrukcĳai (SI)

Iepriekšējā	  redakcijā:

2.1. Sacensības notiek atbilstoši:
• WS Racing Rules of Sailing 2021-2024 ( BSN )
• WS Offshore special regulations 2022-2023
• LAT-LYS 2022 apmērīšanas sistēmas noteikumiem
• IRPCAS un COLREG noteikumiem
• Šim sacensību nolikumam
• Šo sacensību instrukcĳai (SI)

Izmainītā	  redakcijā:

4.5.2. Oriģinālā uzrāda šādus dokumentus:
• derīgu jahtas reģistrācĳas apliecību;
• LAT-LYS ieskaites grupu jahtām - derīgu LAT-LYS-2022 mērgrāmatu;
• derīgu atbilstošu jahtas vadītāja apliecību vismaz vienam no komandas locekļiem.

4.5.3.	  ORC	  Double	  Handed	  ieskaites	  grupas	  jahtām	  jābūt	  reģistrēšanās	  brīdī	  derīgam	  un	  ORC	  mājas	  
lapā	  publicētam	  ORC	  Double	  Handed	  ser@fikātam	  (ORC	  Rule	  301.3;	  Rule	  303.7)



Iepriekšējā	  redakcijā:

4.5.2. Oriģinālā uzrāda šādus dokumentus:
• derīgu jahtas reģistrācĳas apliecību;
• derīgu LAT-LYS-2022 mērgrāmatu;
• derīgu atbilstošu jahtas vadītāja apliecību vismaz vienam no komandas locekļiem.

Izmainītā	  redakcijā:

4.7. Pieteiktās jahtas paredzēts sadalīt šādās ieskaites grupās:
I – LYS LOA < 10,05m vīrietis/sieviete
II – LYS LOA > 10,05m vīrietis/sieviete
III – LYS LOA <10,05m vīrietis/vīrietis vai sieviete/sieviete
IV - LYS LOA >10,05m vīrietis/vīrietis vai sieviete/sieviete.
V - ORC Double Handed

Iepriekšējā	  redakcijā:

4.7. Pieteikušās jahtas ar Sacensību komitejas lēmumu tiks sadalītas šādās ieskaites grupās:
I – LYS LOA < 10,05m vīrietis/sieviete
II – LYS LOA > 10,05m vīrietis/sieviete
III – LYS LOA <10,05m vīrietis/vīrietis vai sieviete/sieviete
IV - LYS LOA >10,05m vīrietis/vīrietis vai sieviete/sieviete

Izmainītā	  redakcijā:

8. Uzvarētāju noteikšana un vērtēšana
Uzvarētājus ieskaites grupās noteiks pēc izlabotā distancē pavadītā laika, kur laika korekcĳa tiks veikta:
• LAT-LYS ieskaites grupu jahtām - lietojot "laiks no laika" metodi, izmantojot tām 2022. gadā piešķirto 
LAT-LYS handikapa koeficientu.
• ORC ieskaites grupas jahtām  - lietojot "Time On Time" metodi,  izmantojot ORC	  Double	  Handed	  
ser@fikātā	  publicēto	  "Time On Time,	  All-purpose"	  handikapa koeficientu.

Iepriekšējā	  redakcijā:

8. Uzvarētāju noteikšana un vērtēšana
Uzvarētājus ieskaites grupās noteiks pēc izlabotā distancē pavadītā laika, kur laika korekcĳa tiks
veikta, pamatojoties uz jahtas sacensību balli


