
 

 

JELGAVAS JUNIORU KAUSS BURĀŠANĀ 2018 

Optimist, Laser (Luč, 4.7, Radial, Standart) klasēs 

27. maijā, Jelgava, Pasta sala 

SACENSĪBU NOLIKUMS 

1. SACENSĪBU RĪKOTĀJS  

1.1. Biedrība “RAZZO Sailing team” un Biedrība ''JELGAVAS  JAHTKLUBS JJK'' 

2. NOLIKUMS 

 2.1.  

 

 

 

 

 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

Sacensības notiek atbilstoši: 

 ISAF Racing Rules of Sailing 2013-2016 (BSN) 

 Lases klases noteikumiem 

 Optimist klases noteikumiem 

 Šīs regates Nolikumam 

 Šīs sacensības instrukcijai 

Izmaiņas BSN un klašu noteikumos 

Pieļaut buru numura neatbilstību korpusa numuram 

Detalizēta informācija tiks publicēta sacensību instrukcijā 

3. REGATES VIETA UN LAIKS 

 3.1. 

 

3.2. 

3.3. 

 

 

 

 

 

3.4. 

Regate notiek Jelgavā, starp diviem tiltiem, iepretīm pasta salai, Lielupes akvatorijā. 

2018. gada 27. maijā. 

Sacensību dalībnieku pulcēšanās vieta ir Pasta salas teritorijā, pie peldētavas. 

Regates sacensību programma. 

9:00-11:00 Dalībnieku reģistrēšanās. 

11:00 Atklāšanas parāde, kapteiņa sanāksme. 

11:20 Brīdinājuma signāls pirmajam startam (paradzēti ne vairāk kā 5 starti.  

Pēc 15:00 brīdinājuma signāls netiks dots  

16:00 Sacensību uzvarētāju apbalvošana 

Pasākumi krastā 

 Mezglu siešana un trenēšanās 

 Sacensību laivu apskate un izmēģināšana 

 Iepazīšanās ar apgērbu un inventāru 

4. JAHTU KLASES UN IESKAITES GRUPAS 

 4.1. 

 

 

Sacensības notiks sekojošās jahtu klasēs 

 Lases (Luč, 4.7, Radial, Standart) 

 Optimist 



4.2. 

 

 

4.3 

Minimālais nepieciešamais jahtu skaits, lai sacensības notiktu Optimist, Lases (Luč, 

4.7, Radial, Standart) klasēs ir 3 jahtas. 

Ja kādā no klasēm būs pieteikušās mazāk kā 3 jahtas, sacensības šajā klasē nenotiks. 

 

5. PIETEIKUMI UN PIELAIDE SACENSĪBĀM 

 5.1. Dalībnieku reģistrācija notiks 27. maijā no 9:00-11:00, Jelgavas Pasta salas 

peldētuves teritorijā 

6. DISTANCE 

 6.1. 

6.2. 

Sacensibas notiks windward/leeward, trīsstūra un/vai trapeces distancēs. 

Detalizēta informācija par distancēm tiks norādīta Sacensību instruktāžas 

pielikumos. 

7. VĒRTĒŠANA 

 7.1. 

7.2. 

Tiks pielietota „Low Point” punktu skaitīšanas sistēma. 

Atsevišķās ieskaites grupās jahtām rezultāti tiks noteikti balstoties uz dalībnieku 

iegūtajiem punktiem kopvērtējumā attiecīgajā jahtu klasē. 

8. ATBILDĪBA 

 8.1. 

8.2. 

Dalībnieki piedalās sacensībās, paļaujoties tikai uz savu risku. 

Sacensību rīkotāji un Sacensību komiteja nav atbildīgi par varbūtējām avārijām, 

nelaimes gadījumiem, sacensibu dalībnieku dzīvības vai veselības zaudēšanu vai 

kaitējumiem to mantai, pirms sacensībām, sacensību laikā vai pēc tām. 

9. PAPILDUS INFORMĀCIJA 

  Papildu informāciju par sacensībām var saņemt: 

+371 27027059 – Alfs Pampe, sacensību organizātors, biedrības  

“RAZZO Sailing team” valdes loceklis – razzo.sailingteam@gmail.com 

+371 29242520 – Aleksandrs Jakovļevs, organizātora palīgs, biedrības  

“''JELGAVAS  JAHTKLUBS JJK” valdes priekšsēdētajs – jelgavas.jahtklubs@gmail.com  
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