Jūrmalas pilsētas
un
Priedaines jahtkluba
2015. gada sezonas atklāšanas regate
Sacensību nolikums.
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Vispārīgie noteikumi
Sacensību rīkotāji ir:
1.1.1. Jūrmalas pilsētas dome;
1.1.2. Latvijas “ Optimists” klases burātāju asociācija;
1.1.3. Priedaines jahtklubs.
Sacensības notiek atbilstoši:
1.2.1. ISAF burāšanas sacensību noteikumiem (2013.- 2016.);
1.2.2. Sacensību instrukcijai;
1.2.3. Jahtu klašu noteikumiem.
Sacensības vada rīkotāju iecelts galvenais tiesnesis un protestu komisija.
Sacensību vieta un laiks
Sacensības notiks pie Lielupes ietekas šā gada 23. maijā.
Sacensību dalībnieku pulcēšanās vieta ir Jūrmalā, Upmalas ielā 5, Priedaines
jahtklubā.
23.05.2015.
10:00 – 11:00
Sacensību dalībnieku reģistrācja.
plkst. 11:00
Regates atklāšana, karoga pacelšana
plkst. 12:00
Pirmā brauciena brīdinājuma signāls.
plkst. 16:00
Apbalvošana, Sacensību noslēgums.

3.
Jahtas pielaišana sacensībām
3.1. Sacensībās drīkst piedalīties attiecīgās starptautiskās vai nacionālās klases
noteikumiem atbilstošas jahtas.
3.2. Sacensību komitejai jebkurā brīdī pirms starta vai sacensību laikā ir tiesības pārbaudīt
jahtas atbilstību klases un drošības uz ūdeņiem noteikumiem. Ja atklājas, ka jahta neatbilst
šiem noteikumiem, tā tiek diskvalificēta un tās rezultāti šajā braucienā vai sacensībās
kopumā tiek anulēti.
4.
4.1

Sacensību programma
Sacensības paredzams organizēt šādās jahtu klasēs:
4.1.1. LASER-R
4.1.2. LASER-4.7 – 1998. g. dzimušiem un jaunākiem
4.1.3. OPTIMIST
4.1.4. OPTIMIST-B, - 2004. g. dzimušiem un jaunākiem
4.1.5. OPTIMIST – meitenēm
4.2.
Sacensībās paredzēti ne vairāk kā 5 (pieci) braucieni.
4.3.
Sacensības būs notikušas, ja būs pabeigti vismaz 3 (trīs) braucieni.
5.

Pieteikumi
Pieteikuma formu (skat. pielikumu) paraksta sacensību dalībnieks un to apstiprina
sacensību dalībnieka treneris un sporta organizācijas vadītājs.

6.

Ziņojumi sacensību dalībniekiem.
Ziņojumi tiks izlikti uz ziņojuma dēļa pie jahtkluba ēkas.

7.
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Izmaiņas sacensību Instrukcijā.
Sacensību komiteja ir tiesīga veikt izmaiņas sacensību instrukcijā.
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Klašu karogi.
Optimist klasei – klases simbols uz balta fona.
Laser klasei – klases simbols uz balta fona.

9.

Sacensību vieta un marku apņemšanas kārtība.
Distances shēma parādīta pielikumā A.

10. Markas.
10.1. Pagrieziena zīmes būs dzelteni piepūšami cilindri.
10.2. Starta un finiša zīme būs sarkans karogs.
11.
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Starts.
Starta procedūra būs saskaņā ar BSN.
Starta līnija būs starp trīsstūri uz tiesneša kuģa un starta karogu.
Starti klasēm tiks doti, atkarībā no to gatavības, ne ātrāk kā 3 min. pēc pēdējās
laivas finiša.

12.

Finišs.
Finiša līnija ir starp tiesneša kuģi un sarkanu starta līnijas karogu tā kreisajā bortā.

13. Kontrollaiks.
13.1. Pirmajai jahtai klasē nav noteikts kontrollaiks.
13.2. Jahtas, kuras nav finišējušas 15 min. pēc pirmās jahtas finiša, tiks ieskaitīts DNF.
Tas izmaina noteikumus 35 un A4.1.
14. Sacensību dalībnieku atbildība
14.1. Katram sacensību dalībniekam reizē ar pieteikumu ir jāparaksta deklarācija par to,
ka sacensību laikā viņš:
14.1.1. ievēros Sacensību komitejas norādījumus, Burāšanas sacensību noteikumus,
attiecīgās jahtu klases drošības noteikumus;
14.1.2. ir pilnīgi atbildīgs par savu dzīvību, veselību un jahtas drošību sacensību laikā.
14.2 Sacensību rīkotāji un Sacensību komiteja, nav atbildīgi par varbūtējām avārijām,
nelaimes gadījumiem un to sekām.
15.
Punktu skaitīšanas sistēma
Sacensībās tiek lietota Low Point punktu skaitīšanas sistēma.
16. Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana
16.1. Uzvarētājus noteiks kopvērtējumā katrā jahtu klasē.
16.2. Izcīnītās vietas meitenēm un B grupā tiks aprēķinātas no klašu kopvērtējuma
rezultātiem.

