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Jahtklubs	ENGURE	

Atklāšanas	Regate	2018 
REGATES	NOLIKUMS	–	OPTIMIST,	LASER	4.7, LASER	R,	LASER	STANDARD	

	

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1 Regates rīkotājs ir „Jahtklubs ENGURE”. 
1.2 Regate notiek atbilstoši šādiem noteikumiem: 

1.2.1 2017. - 2020. gada Burāšanas Sacensību Noteikumi (BSN) 
1.2.2 Šīs regates Nolikums 
1.2.3 Šīs regates instrukcija 

 
2. Regates vieta, programma un laiks 

2.1  Regate notiks Engures ostas akvatorijā un jūrā pie Engures ostas, 2018. gada 19. maijā. 
2.2  Paredzēti ne vairāk kā 7 braucieni katrai vecuma grupai, viena brauciena ilgums plānots 
aptuveni 30 minūtes. 
2.3  Regates programma: 
 2.3.1 Dalībnieku reģistrācija Engures ostā no 08:00 līdz 10:00 
 2.3.2 Atklāšanas parāde 10:05 
 2.3.3 Brīdinājuma signāls pirmajai starta grupai pēc 11:00 

2.3.4 Uzvarētāju apbalvošana pēc visu braucienu izvešanas 
3.4 Brīdinājuma signāls netiks dots pēc 17:00 
 
3. Ieskaites grupas 

3.1  Regate ir atklāta Optimist klases jahtām, Laser 4.7, Laser Radial un Laser Standard 
klases jahtām. 
3.2  Regatei pieteikušies dalībnieki tiks iedalīti sekojošās ieskaites grupās: 
 3.2.1 Optimist kopvērtējumā 
 3.2.2 Optimist B – dzimuši 2007. un jaunāki 
 3.2.3 Laser 4.7 
 3.2.4 Laser Radial 
 3.2.5 Laser Standard 
3.3 Par ieskaites grupu startu kārtību tiks paziņots sacensību instrukcijā. 
 
4. Pielaišana regatei, pieteikšanās un reģistrācijas kārtība 

4.1. Dalību regatei nepieciešams pieteikt elektroniski mājaslapā www.engurereg.website2.me 
vai sūtot e-pastu uz sail.latvija@gmail.com , vai 19. maijā regates sekretāram reģistrācijas 
laikā (Engures osta, Jahtklubs Engure). 
4.2  Sportists Regates sekretāram reģistrācijas laikā iesniedz aizpildītu pieteikuma formu. 
Pieteikuma forma būs pieejama 19. maijā Jahtklubā Engure. 
4.3  Pieteikuma formu paraksta arī sportista treneris vai komandas pārstāvis, ja sportists uz 
doto brīdi vēl nav sasniedzis pilngadību. 
 
5. Dalības maksa 

5.1. Dalībnieki, kuri ir jaunāki par 18. gadiem, tiek atbrīvoti no dalības maksas ja tiek pieteikti 
regatei elektroniski līdz 14.maijam ieskaitot. 
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5.2. Dalībniekiem, kuri jaunāki par 18 gadiem un tiek pieteikti sacensībām pēc 14. maija, tiek 
noteikta dalības maksa 5 eiro apmērā. 
5.3. Dalībniekiem, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, tiek noteikta dalības maksa 5 eiro 
apmērā, ja tiek pieteikti regatei elektroniski līdz 14.maijam ieskaitot. 
5.4. Dalībniekiem, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, tiek noteikta dalības maksa 10 eiro 
apmērā, ja tiek pieteikti regatei pēc 14. maija. 
5.5. Regates dalības maksu jāsamaksā skaidrā naudā reģistrācijas laikā 19.maijā. 
 
6. Uzvarētāju noteikšana un vērtēšana 

6.1  Regate tiks uzskatīta par notikušu, ja tiks izvesti vismaz divi braucieni attiecīgajai 
ieskaites grupai. 
6.2  Uzvarētājus katrā braucienā noteiks pēc jahtas faktiskās vietas finišā. 
6.3  Vērtēšana notiks pēc Low-Point punktu skaitīšanas sistēmas. 
6.4  Ja grupā notiks 5 vai vairāk braucieni, tad viena sliktākā brauciena punktu skaits tiks 
svītrots no kopējās punktu summas. 
 
7. Sacensību distance un sacensību instrukcija 

7.1. Informācija par distanci tiks norādīta regates sacensību instrukcijā kuru varēs saņemt 
reģistrācijas laikā un ne vēlāk kā pulksten 10:00, 2018. gada 19. maijā, Engures ostā. 
7.2  Regates komiteja ir tiesīga veikt izmaiņas regates instrukcijā par to savlaicīgi paziņojot 
dalībniekiem. 
 
8. Balvas 
8.1  Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā ieskaites grupā tiks apbalvoti ar piemiņas balvām. 
 
9. Atbildība 

9.1 Regates dalībnieki piedalās regatē paļaujoties tikai uz savu risku. 
9.2 Katrs regates dalībnieks parakstot iesniegumu vienlaicīgi ar to arī apstiprina, ka regates 
laikā: 
9.2.1 Ievēros regates komitejas norādījumus, burāšanas sacensību noteikumus, attiecīgās 
jahtu klases drošības noteikumus 
9.2.2 Ir pilnībā atbildīgs par savu dzīvību, veselību un jahtas drošību sacensību laikā. 
9.3 Regates rīkotāji un komiteja nav atbildīgi par varbūtējām regates dalībnieku avārijām, 
nelaimes gadījumiem, dzīvības vai veselības zaudēšanu vai kaitējumiem dalībnieku mantai 
pirms sacensībām, sacensību laikā vai pēc sacensībām.  
 
10. Papildus informācija 

10.1 Nepieciešamo papildus informāciju iespējams saņemt, sazinoties ar: 
Ģirts Fišers-Blumbergs +371 29153554 
Toms Fišers-Blumbergs +371 22165678 
E-pasts:    sail.latvija@gmail.com 
Mājaslapa   www.engurereg.website2.me 

SACENSĪBU KOMITEJA 


