
Latvĳas atklātais čempionāts jūras jahtām “100 JŪDZES DIVATĀ”

2020.gada 18. jūnĳs – 20. jūnĳs.

NOLIKUMS

1. Sacensību rīkotāji
Sacensības rīko:
1.1.Latvĳas Zēģelētāju savienība un Biedrība “Pilsētas jahtklubs”,

2. Noteikumi

2.1. Sacensības notiek atbilstoši:
• WS Racing Rules of Sailing 2016-2020 ( BSN )
• WS Offshore special regulations 2020-2021
• LAT-LYS 2020 apmērīšanas sistēmas noteikumiem
• IRPCAS un COLREG noteikumiem
• Šim sacensību nolikumam
• Šo sacensību instrukcĳai (SI)

2.2. Visiem dokumentiem, kas būs spēkā šajās sacensībās, noteicošais būs šo dokumentu
teksts angļu valodā.

3. Reklāma

3.1. Uz laivām var tikt pieprasīts izvietot sacensību rīkotāju izvēlētu un sagatavotu reklāmu.

4. Pieteikumi, reģistrācĳas dokumenti, jahtu dalījums klasēs

4.1. Sacensības ir atklātas. Tajās var piedalīties jahtas, kas atbilst 4. vai augstākai jūrasspējas
kategorĳai saskaņā ar WS speciāliem noteikumiem jūrā.
4.2. Katras jahtas komandā ir ne vairāk kā divi komandas locekļi, no kuriem vismaz vienam ir
atpūtas kuģu vadītāja apliecība kategorĳā ne zemāk, kā buru jahtu vadītājs piekrastes ūdeņos
(C1S).
4.3. Jahtas komandā var būt viens dalībnieks, ja viņam ir buru jahtu vadītāja apliecība kategorĳā
ne zemāk kā jahtu kapteinis (C2S) ar stāžu ne mazāk kā pieci gadi.
4.4. Sacensību dalībnieki var iepriekš pieteikt dalību regatē, nosūtot pa e-pastu rakstisku
pieteikumu brīvā formā uz adresi pilsetasjahtklubs@gmail.com, vai sākot ar nolikuma
publicēšanas brīdi reģistrējoties mājas lapā:
http://www.pilsetasjahtklubs.lv/pieteikums-regatei.html .



Reģistrācĳas laikā, 18. jūnĳā no 18:00 līdz 21:00 un 19 jūnĳā no 14:00 lidz 16:00 dalībniekiem
būs jāaizpilda un jāiesniedz oficiālu parakstītu sacensību pieteikumu.
Pieteikumu veidlapas būs saņemamas Pilsētas jahtkluba mājaslapā www.pilsetasjahtklubs.lv un
reģistrējoties klātienē.
4.5. Reģistrācĳas dokumenti.

4.5.1. Reģistrējoties šīm sacensībām, jahtas komandas pārstāvis iesniedz un/vai uzrāda
sekojošus dokumentus:

• Sacensību pieteikumu;
• Jahtas tehniskās atbilstības pārbaudes karti, kura būs saņemama reģistrējoties klātienē.
• Samaksā dalības maksu.

4.5.2. Oriģinālā uzrāda šādus dokumentus:

• derīgu jahtas reģistrācĳas apliecību;
• derīgu LAT LYS-2020 mērgrāmatu;
• derīgu atbilstošu jahtas vadītāja apliecību vismaz vienam no komandas locekļiem.

4.6. Katram dalībniekam sacensību laikā līdzi ir jābūt personu apliecinošam dokumentam
(pase vai ID apliecība)

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.

4.8.1. Dalījums ieskaites grupās, atkarībā no pieteikto jahtu skaita un to sacensību balles, tiks
paziņots ne vēlāk kā 2 (divas) stundas pirms starta.
4.8.2. Atkarībā no pieteikto jahtu skaita, organizatoram ir tiesības apvienot un/vai mainīt ieskaites
grupas.

5. Dalības maksa

5.1. Noteikta šāda dalības maksa: 80.00 EUR no jahtas.
5.2. Samaksājot dalības maksu līdz 18.maĳam, dalības maksa tiek noteikta 60.00EUR no
jahtas.
5.3. Dalības maksu pilnā apmērā ir jāpārskaita uz biedrības “Pilsētas Jahtklubs” norēķina
kontu
Luminor Bank AS,
kods NDEALV2X,
konts LV17NDEA0000082700894
Kā maksājuma mērķi jānorādā: “100jj divatā 2020, jahtas nosaukums”

6. Sacensību programma

6.1. 2020. gada regate “100 jūdzes divatā” notiks Rīgas jūras līcī, no 2020. gada 19. jūnĳa līdz



20.jūnĳam. Plānotais maršruts tiks noteikts 24 stundu garuma distancei, kas orientējoši ir
Rīga-Skultes ostas pieņemšanas boja-Mērsraga ostas pieņemšanas boja-Rīga. Faktiskā
distance tiks paziņota ne vēlāk, kā 2 (divas) stundas pirms starta.
6.2. Dalībnieku klātienes reģistrēšanās notiks: 2020.gada 18. jūnĳā no plkst. 18:00 līdz 21:00 un 19
jūnĳā no plkst 14:00 līdz 16:00 Pilsētas jahtklubā Ķīpsalā.
6.3. Jebkurā brīdī no pieteikuma iesniegšanas līdz apbalvošanas ceremonĳas sākumam Sacensību
komiteja var pārbaudīt jahtas atbilstību mērgrāmatai un jahtas drošības ekipējumu aktam.
6.4.Sacensību kalendārs:

18.06.2020 18:00 – 21:00 Dalībnieku reģistrācĳa.
19.06.2020 14:00 --16:00 Dalībnieku reģistrācĳa.

17:00 Sacensību atklāšanas ceremonĳa
18:00 Pirmais starts Daugavā, orientējoši Vanšu tilta rajona

20.06.2020 21:00 Sacensību noslēgums un apbalvošana Pilsētas
jahtklubā Ķīpsalā.

7. Sacensību instrukcĳas

7.1. Sacensību instrukcĳa būs pieejama, reģistrējoties regatei 18.06.2020 no plkst. 18:00
7.2. Sacensību instrukcĳa tiks izlikta pie informācĳas dēļa Pilsētas jahtklubā Ķīpsalā.

8. Uzvarētāju noteikšana un vērtēšana

8.1. Uzvarētājus ieskaites grupās noteiks pēc izlabotā distancē pavadītā laika, kur laika korekcĳa
tiks veikta, pamatojoties uz jahtas sacensību balli.

9. Uzvarētāju apbalvošana
9.1. Katras ieskaites grupas uzvarētājs iegūs 2020.gada jūras burāšanas divatā čempiona
titulu (pie nosacījuma, ka grupā ir vismaz 5 jahtas).
9.2. Katras ieskaites grupas uzvarētāji, otro un trešo vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar Latvĳas
čempionāta medaļām (pie nosacījuma, ka grupā ir vismaz 5 jahtas) un regates balvām.
9.3. Jahta, kura, pēc fakta, pirmā šķērsos finiša līnĳu, tiks apbalvota ar speciālu balvu.

10. Tiesnešu sastāvs
Galvenais tiesnesis – Andrejs Bērziņš
Protestu komitejas priekšsēdētājs – Ojārs Rancāns

11. Tauvošanās

11.1. Pēc reģistrācĳas sacensībām, jahtām jāatrodas tām norādītajās vietās, no 17.06.2020. līdz
22.06.2020 ieskaitot. Šajos datumos regates dalībniekiem stāvvieta Pilsētas jahtklubā ir bez
maksas.

12. Jahtu izcelšanas ierobežojumi
12.1. Sacensību laikā jahtas nedrīkst izcelt no ūdens, izņemot uz laiku, ar iepriekšēju rakstisku
sacensību komitejas atļauju.




