
	

 

	

Jahtkluba	ENGURE	

Atklāšanas Regate	2018 
REGATES	NOLIKUMS	–	JAHTAS 

2018.gada	19.	maijā	

	
Regates pamatideja ir džentlmeniska un godprātīga attieksme pret burāšanu, konkurentiem, 
organizatoriem un apkārtējo vidi. Cienīsim viens otru un ievērosim šos noteikumus. 

 

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 LAT LYS 2018 apmērīšanas sistēmas noteikumiem; 
1.2.3 Šīs regates Nolikums; 
1.2.4 Šīs regates instrukcija (tiks izsniegta dalībnieku reģistrācijas laikā). 

1.3. Regates dalībnieki ņem vērā Starptautiskos noteikumus kuģu sadursmju novēršanai jūrā. 
 
2. Regates vieta, programma un laiks 

2.1  Regate notiek Rīgas jūras līcī, 2018. gada 19. maijā. 
2.2  Paredzēts viens brauciens maršrutā Engure – Mērsraga pieņemšanas boja - Engure 
2.3  Regates programma: 
 2.3.1 Dalībnieku reģistrācija Engures ostā 19. maijā no 08:00 līdz 10:00 
 2.3.2 Atklāšanas parāde 10:05 
 2.3.3 Pirmās jahtas starts 11:00 

2.3.4 Saviesīgs vakara pasākums visiem dalībniekiem un atblastītājiem ar groziņiem. 
Vakara pasākuma sākums pēc 18:00. Pasākuma vieta un iespējas tur nokļūt tiks paziņots 
atklāšanas parādes laikā. 

2.4  Regates programma jūrā un krastā var tikt mainīta, Regates rīkotājiem vai Regates komitejai 
iepriekš par to savlaicīgi paziņojot. 
 
3. Ieskaites grupas 

3.1. Regatei pieteikušās jahtas tiks iekļautas visas vienā ieskaites grupā ar LAT LYS 2018 balli. 
 
4. Pielaišana regatei, pieteikšanās un reģistrācijas kārtība 

4.1. Regate ir atklāta visām jūras sacensību jahtām. Jahtām, kurām nav LAT LYS 2018 
mērgrāmata, regates organizātors piešķirs koeficientu balstoties uz pieejamajiem jahtas datiem. 
4.3. Dalību regatei nepieciešams pieteikt elektroniski līdz šā gada 14. maijam sūtot e-mail ar jahtas 
nosaukumu un buras numuru uz adresi sail.latvija@gmail.com vai mājaslapā 
www.engurereg.website2.me, vai 19.maijā regates sekretāram reģistrācijas laikā (Engures osta, 
Jahtklubs Engure). 
4.4. Visiem dalībniekiem ir jāreģistrējas regatei 19. maijā no 08:00 līdz 10:00. 



	

 

	

4.5. Jahtas vadītājs Regates sekretāram reģistrācijas laikā iesniedz aizpildītu pieteikuma formu. 
Pieteikuma forma būs pieejama 19.maijā Jahtklubā Engure. 

5. Dalības maksa 

5.1. Dalības maksa jahtai tiek noteikta 20 Eur apmērā, ja jahta tiek pieteikta regatei elektroniski 
līdz 14. maijam ieskaitot. 
5.2. Dalības maksa jahtai tiek noteikta 30 Eur apmērā, ja jahta tiek pieteikta regatei pēc 14. 
maija. 
5.3. Regates dalības maksu jāsamaksā skaidrā naudā reģistrācijas laikā 19. maijā. 
 
6. Uzvarētāju noteikšana un vērtēšana 

6.1  Visām jahtām tiks noteikts atsevišķs starta laiks, kurš tiks aprēķināts izejot no LAT LYS 
2018 TMF koeficienta izrēķinātās laika starpības uz distanci. Distances garums ir 21,1 j.j. 
6.2  Precīzs starta laiks katrai jahtai tiks paziņots atklāšanas parādes laikā. 
6.3  Uzvarētāji tiks noteikti pēc faktiskās ieņemtās vietas distancē brīdī, kad jahta šķērsos finiša 
līniju. 
6.4  Pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar piemiņas balvām. 
6.5  Regate tiks uzskatīta par notikušu, ja distancē finišēs vismaz viena jahta. 
 
7. Sacensību instrukcija 

7.1. Informācija par distanci un starta laikiem tiks norādīta sacensību instrukcijā, kura būs 
pieejama ne vēlāk kā pulksten 10:00, 2018. gada 19.maijā, Engures ostā. 
 
8. Atbildība 

8.1 Regates dalībnieki piedalās regatē paļaujoties tikai uz savu risku. 
8.2 Katrs regates dalībnieks parakstot iesniegumu vienlaicīgi ar to arī apstiprina, ka regates 
laikā: 
8.2.1 Ievēros regates komitejas norādījumus, burāšanas sacensību noteikumus, attiecīgās jahtu 
klases drošības noteikumus 
8.2.2 Ir pilnībā atbildīgs par savu dzīvību, veselību un jahtas drošību sacensību laikā. 
8.3 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.  
 
9. Papildus informācija 

9.1 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	
	

	

	


