RĪGAS KAUSS BURĀŠANĀ
2021. gada 21.-22.augustam
Regates mērķis ir popularizēt burāšanas sportu rīdzinieku un Rīgas viesu starpā.

REGATES NOLIKUMS
Regates rīkotāji.
Regati rīko: biedrība ,,Latvian Sailing Team’’ sadarbībā ar biedrību “Rīgas Sporta Burāšanas
Centrs”
2. Noteikumi:
2.1. Regate notiek atbilstoši World Sailing burāšanas sacensību noteikumiem (RRS), Equipment
Rules of Sailing (ERS), attiecīgo jahtu klašu noteikumiem, LAT LYS 2021 noteikumiem, sacensību
Nolikumam (NOR), un šo Sacensību Instrukcijai, (SI).
2.2. Atšķirību gadījumā starp šo sacensību NOR un SI par noteicošo tiks uzskatīta SI.
3. Reklāma
3.1. Pēc īpaša Sacensību komitejas rīkojuma, sacensību dalībniekiem ir jānodrošina reklāmas
izvietošana uz jahtām.
3.2. Reklāma tiks ierobežota līdz C kategorijai.
4. Kvalifikācija, pieteikšanās un dokumenti
4.1. Regate notiks sekojošās jahtu klasēs:
- Laser Radial, Laser Standard, Beneteau Platu 25, Star un LAT LYS
- LAT LYS jahtas grupās tiks dalītas pēc TMF (laika labojuma koeficients).
4.2. Oficiālie sacensību pieteikumi dalībniekiem jāiesniedz 2021.gada 21.augustā, laikā 08:30 10:30, sacensību birojā, Matrožu ielā 15, Rīgā.
4.3. Reģistrējoties šīm sacensībām, jahtas komandas pārstāvis iesniedz sacensību pieteikumu,
samaksā dalības maksu.
4.4. Ja šajā laikā reģistrēšanās netiks veikta, dalībnieks netiks pielaists startam regatē.
4.5. Sacensību instrukcija būs pieejama pēc reģistrēšanās sacensību birojā.
4.6. Iepriekšēja dalībnieku pieteikšanās sacensībām – līdz 20.augustam 2021.g., aizpildot
pieteikuma formu RSBC mājas lapā: www.rigasailingcenter.com, vai nosūtot pieteikumu brīvā
formā uz e-pastu: stala@inbox.lv, detalizēta informācija jāiesniedz, aizpildot pieteikuma veidlapu
pie reģistrācijas.
4.7. Lai reģistrētos LAT LYS jahtu klasē, jahtai jāatbilst MK noteikumiem Nr.201 no 25.03.2008.g.
(Noteikumi par atpūtas kuģu drošību).

4.8. Jahtas (LAT LYS jahtu klasē) kapteinim ir jābūt derīgai atpūtas kuģu vadītāja apliecībai
kategorijā vismaz ,,Buru jahtu vadītājs iekšējos ūdeņos". Jahtas komandā var būt viens dalībnieks,
ja viņam ir buru jahtas vadītāja apliecība kategorijā vismaz ,,Buru jahtu vadītāja piekrastes
ūdeņos”.
5. Dalības maksa un apmaksa
5.1. Dalības maksas:
Laser
Beneteau Platu 25
STAR
LAT LYS

10,00 EUR
75,00 EUR
30,00 EUR
10,00 EUR par katru komandas locekli
+20,00 EUR no laivas tiem, kas piedalās arī sacensību otrajā dienā.
5.2. Regates dalības maksu iespējams samaksāt:
Ar pārskaitījumu uz biedrības Latvian Sailing Team norēķinu kontu, maksājuma uzdevumā
norādot maksājuma mērķi: “Ziedojums Rīgas kausam”
5.3. Skaidrā naudā Regates sekretāram reģistrācijas laikā
5.4
rekvizīti:
Biedrības Latvian Sailing Team
Juridiskā adrese: Liepu 1-16,Carnikavas novads,LV-2163,Latvija
Reģistrācijas Nr. 40008135406
A/S “Swedbank”, Kods: HABALV22
Konta Nr. (IBAN): LV08HABA0551024493634
6. Sacensību programma
21.08.2021. plkst.08:30-10:30 - Reģistrēšanās
21.08.2021. plkst. 11:00 – Atklāšanas ceremonija
21.08.2021. plkst. 12:30 – 1.brīdinājuma signāls
• Laser Radial, Laser Standard
• Beneteau Platu 25, STAR
• LAT LYS
21.08.2021. plkst. 18:00 – apbalvošana LAT LYS
pēdējais starts ne vēlāk kā plkst.16:00
22.08.2021. plkst. 10:00 – kapteiņu sapulce
22.08.2021. plkst. 11:00 – 1.brīdinājuma signāls, pēdējais starts ne vēlāk kā plkst.16:00;
• Laser Radial, Laser Standard
• Beneteau Platu 25, STAR
22.08.2021. dienas noslēgumā – apbalvošanas ceremonija
Laser Radial, Laser Standard, Beneteau Platu 25, STAR
Specbalva LAT LYS komandām, kas piedalījās sacensību otrajā dienā.
Kopā, abās sacensību dienās, paredzēti ne vairāk kā 9 braucieni.
7. Distance un sacensību norises vietas
7.1. Sacensības norisināsies Daugavā
7.2. Sacensību distance katrai jahtu klasei tiks norādīta Sacensību instrukcijā.
7.3. Regate jahtu klasē notiks, ja attiecīgajā klasē būs pieteiktas ne mazāk par 2 (divām) jahtām.

8. Atbilstība klases noteikumiem
8.1. Katrs dalībnieks ir atbildīgs par to, lai viņa jahta atbilstu klases noteikumiem. Sacensību
komitejai ir tiesības veikt dalībnieku jahtu pārbaudi pēc dalībnieku reģistrācijas līdz sacensību
slēgšanai.
Jahtas neatbilstība klases noteikumiem var tikt sodīta ar diskvalifikāciju. Ar šo tiek mainīts RRS
62.1.(a).
9. Vērtēšana
9.1. Dalībnieki tiks vērtēti pēc Low-Point vērtēšanas sistēmas.
9.2. Ja tiks veikti 4 vai vairāk braucienu, punktu summā netiks iekļauts 1 sliktākais rezultāts.
9.3. Ja tiks veikti 7 vai vairāk braucienu, punktu summā netiks iekļauti 2 sliktākie rezultāti.
9.4. LYS TMF jahtu klases uzvarētājus noteiks pēc izlabotā laika, kur laika korekcija tiks veikta,
pamatojoties uz jahtas LAT LYS sacensību balli. Neviens brauciena rezultāts netiks svītrots.
10. Apbalvošana
10.1. Rīgas kauss tiks pasniegts pirmajai vietai kopvērtējumā katrā jahtu klasē;
10.2. Pirmo trīs vietu ieguvēji kopvērtējumā saņems medaļas visās ieskaišu grupās;
10.3. Atsevišķi tiks apbalvotas pirmo trīs vietu ieguvējas Laser Radial, Laser Standard jahtu klasē
meiteņu grupā, ja attiecīgajā klasē, meiteņu grupā būs ne mazāk par 2 (divām) dalībniecēm;
10.4. Organizatori un sacensību sponsori var paredzēt speciālas balvas.
11. Atbildība
11.1.Dalībnieki piedalās sacensībās, paļaujoties tikai uz savu risku, RSS 4.punkts “Lēmums
piedalīties sacensībās”.
11.2.Sacensību komiteja un organizatori nav atbildīga par personu vai mantas zaudējumiem,
bojājumiem vai apgrūtinājumiem, kas radušiem sacensību ietvaros uz ūdens vai krastā. Katras
jahtas īpašnieks vai tās pārstāvis piekrīt šiem nosacījumiem, parakstot pieteikumu sacensībām.
11.3. Katrs dalībnieks, reģistrējoties, apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības
atbilstību dalībai sacensībās un ievēros sacensību noteikumus un nolikumu. Dalībniekiem, kas
jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgajai personai, kas paraksta reģistrācijas anketu.
Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
11.4. Sacensību dalībnieks ir atbildīgs par Pasaules Antidopinga kodeksā noteikto normu un
vērtību ievērošanu.
12. Datu apstrāde
Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko
personu datu apstrādes likuma 25.pantu.
Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret
citu dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši
sacensību nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un
dzimšanas datums. Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās pēc
pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz e-pastu: stala@inbox.lv
13. COVID-19 protokols
Saistībā ar COVID-19 pandēmiju un valstī noteiktajiem ierobežojumiem, sacensības tiek rīkotas ar
Latvijas Zēģelētāju savienības apstiprinātu COVID-19 protokolu‘’ Vadlīnijas epidemioloģiskās
drošības pasākumu īstenošanai COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai biedrības “Latvijas
Zēģelētāju savienība” un to juridisko biedru organizētajās sacensībās’’. Skatīt pielikumu #1.

Par COVID-19 drošības pasākumiem sacensību laikā atbildīgā persona Kaspars Liepiņš,
t.26492977.
14. Tehniskā informācija
14.1. Nepieciešamības gadījumā sacensību organizatori var nodrošināt ratus jahtu
transportēšanai.
14.2. Jahtu iecelšanu (no 20.augusta) un izcelšanu (līdz 22.augustam) nodrošina pasākuma
organizatori Rīga, Matrožu iela 15.
14.3. Jahtu stāvvietu sacensību laikā (no 21. līdz 22.augustam) nodrošina pasākuma organizatori.
15. Papildu informācija
Nepieciešamo papildu informāciju iespējams saņemt, sazinoties pa:
e-pastu: stala@inbox.lv
Galvenais tiesnesis Valters Romāns t.:+371 29235659
Sacensību organizatoru pārstāvis Andrejs Buls t.: +371 29171615
Sacensību organizatoru pārstāvis Kristīne Štāla-Bula t.: +371 26587222
FB lapā:www.facebook.com/rigasailingcup

