2017. GADA LATVIJAS ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS
BURĀŠANĀ
Optimist, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, 29er un Techno293 klasēs
10.-13. augusts, "Burāšanas Klubs 360"
Rīga, Ķīšezers. Roberta Feldmaņa iela 8A

SACENSĪBU INSTRUKCIJA
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NOTEIKUMI
Sacensības notiek atbilstoši:
• World Sailing Racing Rules of Sailing - turpmāk tekstā RRS;
• World Sailing Equipment Rules of Sailing - turpmāk tekstā ERS;
• Attiecīgo jahtu un vējdēļu klašu noteikumiem;
• Šo sacensību nolikumam, turpmāk tekstā NOR;
• Šai sacensību instrukcijai, turpmāk tekstā - SI;
Nacionālās autoritātes priekšraksti nebūs spēkā;
Visiem dokumentiem, kas būs spēkā šajās sacensībās, noteicošais būs šo dokumentu
teksts angļu valodā.
Jēdziens "jahta" šajā SI nozīmē "jahta" vai "vējdēlis".
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ZIŅOJUMI
Ziņojumi sacensību dalībniekiem tiks izlikti uz ziņojumu dēļa Sacensību komitejas biroja
tuvumā.
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IZMAIŅAS UN PIELIKUMI SACENSĪBU INSTRUKCIJĀI
Izmaiņas un pielikumi SI tiks publicēti ne vēlāk kā vienu stundu pirms pirmā brauciena
brīdinājuma signāla, dienā, kurā tās stājas spēkā.
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SIGNĀLI KRASTĀ
Signāli krastā tiks doti paceļot karogus mastā, kas atrodas Sacensību komitejas biroja
tuvumā.
Ja signāls ir pacelts virs klases karoga, tas attiecas tikai uz šo klasi.
Ja “AP” karogs ir pacelts krastā, “1 minūte” tiek aizvietota ar “ne mazāk kā 30 minūtes”
signāla “AP” aprakstā BSN.
T293 klasei, braucienu laikā, signāli krastā tiks doti paceļot karogus atsevišķā mastā,
kas atrodas blakus "Burāšanas kluba 360" vējdēļu ielaišanas vietai.
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BRAUCIENU SARAKSTS
Brīdinājuma signālu dienas pirmajam braucienam ir paredzēts dot:
• 11. augustā - plkst. 12.00
• 12. augustā - plkst. 10.00
• 13. augustā - plkst. 10.00
Brīdinājuma signālu pirmajam Medaļu braucienam 13. augustā paredzēts dot plkst. 14:00
Pēdējā regates dienā brīdinājuma signāls netiks dots pēc plkst. 15.30, izņemot Medaļu
braucieniem.
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KLAŠU KAROGI
• Laser Standard - balts ar klases simbolu.
• Laser Radial
- zaļš ar klases simbolu.
• Laser 4.7
- dzeltens ar klases simbolu.
• 29er
- balts ar sarkanu klases simbolu
• Optimist
- balts ar melnu klases simbolu.
• T293 U17
- balts ar klases simbolu.
• T293 U15
- zils ar klases simbolu.
• T293 U13
- dzeltens ar klases simbolu.
• T293 3.5
- sarkans ar klases simbolu.
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SACENSĪBU VIETA
Braucieni notiks Ķīšezerā.
Braucieniem paredzētas divas atsevišķas zonas:
• Zona "A" - visām jahtu klasēm izņemot 29er,
• Zona "B" - T293 un 29er klasēm.
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DISTANCE
SI pielikumos tiks attēlotas distanču shēmas un norādīta marku apņemšanas secība un
virziens.
SI pielikumi ar distanču shēmām tiks publicēti katrā sacensību dienā atsevišķi.
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MARKAS
Distancei zonā "A":
Visas markas būs lielas, cilindriskas, dzeltenas bojas.
Distancei zonā "B":
Markas Nr. 1 - 4. būs sarkanas bojas piramīdas formā.
Marka Nr. 1A būs liela, cilindriska, sarkana boja.
STARTS
Lai pievērstu jahtu uzmanību, ka brauciens vai braucienu virkne drīzumā sāksies, vismaz
5 minūtes pirms brīdinājuma signāla tiks pacelts oranžs starta līnijas karogs dodot vienu
skaņas signālu.
Starta līnija būs starp kātu ar oranžu karogu uz Sacensību komitejas laivas un cilindrisku
dzeltenu boju ar melnu strīpu.
(DP) Jahtām, kuru klasei vēl nav dots brīdinājuma signāls, jāatrodas saprātīgā attālumā
no starta līnijas laikā, kamēr tiek doti starti citām klasēm.
Jahta, kura startēs vēlāk kā 4 minūtes pēc savas klases starta signāla, tiks bez izskatīšanas
vērtēta DNS. Ar šo tiek izmainīti BSN A4. un A5 punkti.
Ja brauciens tiek atlikts, pārtraukts vai tiek signalizēts kopējais atsaukums, floti gar
virsvēju var šķērsot Sacensību komitejas laiva ar paceltu karogu "G", kas nozīmē:
"Sacensību komiteja ir izziņojusi brauciena atlikšanu, pārtraukšanu vai kopējo
atsaukumu. Jahtām nekavējoties jāatgriežas starta zonā."
FINIŠS
Finiša līnija būs starp kātu ar zilu karogu uz Sacensību komitejas laivas un garenu,
cilindrisku sarkanu boju.
(DP) Jahtai, kas ir finišējuši, cik vien ātri iespējams jāatstāj finiša līnija un turpmāk tā
nedrīkst atrasties finiša līnijas tuvumā distances pusē līdz brīdim:
• kamēr visu klašu braucieni ir pabeigti, vai
• kamēr tās klasei tiks dots nākamā starta brīdinājuma signāls.
SODU SISTEMA
BSN pielikums P būs spēkā, bet tiek izmainīts sekojoši:
• BSN punkts P2.3. nebūs spēkā;
• BSN punkts P2.2. tiek izmainīts tā, ka tas attiecas uz jebkuru sodu pēc pirmā.
Jahtai, kura brauciena laikā ir izpildījusi vienu vai divus soda apgriezienus par BSN 2. vai
3. daļas pārkāpumu par to jāziņo Sacensību komitejas birojā. Ziņojums jāveic rakstiski,
protestu iesniegšanas laika limita ietvaros.
SODI, KURUS NOSAKA PROTESTU KOMITEJA - (DP)
DP sodi ir Protestu komitejas ziņā, bet tie nevar būt lielāki par DSQ.
Jahta, kas pārkāpusi SI 10.3; 11.2. vai 17. punktus var tikt sodīta ar DP.
Ja treneru vai pavadošā laiva pārkāpj SI 21. punktu, visas ar šo laivu saistītās jahtas var
tikt sodītas ar DP.
SI 10.3; 11.2. un 17. punktu pārkāpumi nevar būt par pamatu jahtas protestam pret jahtu.
Ar šo tiek izmainīts BSN 60.1(a) punkts.
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KONTROLLAIKS
Jahta, kas finišēs vēlāk kā 20 minūtes pēc savas klases pirmās jahtas, kas veikusi distanci,
finiša, tiks bez izskatīšanas vērtēta DNF. Ar šo tiek izmainīti BSN 35; A4. un A5. punkti.
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PROTESTI UN PRASĪBAS ATJAUNOT REZULTĀTU
Par savu nodomu protestēt par incidentu, kas noticis brauciena laikā, jahtai ir jāinformē
Sacensību komiteja nekavējoties pēc finiša. Ir jānosauc jahtas, pret kuru protestē, buras
nummurs un jāsaņem Sacensību komitejas apstiprinājums. Ar šo tiek izmainīts BSN 61.
punkts.
Protesta veidlapas var saņemt Sacensību komitejas birojā. Protesti un prasības atjaunot
rezultātu jāiesniedz turpat, protestu iesniegšanas laika limita ietvaros.
Protestu un prasību atjaunot rezultātu iesniegšanas laika limits ir 30 minūtes pēc karoga
"A" pacelšanas krastā.
Paziņojumi par protestu izskatīšanu tiks izlikti uz ziņojuma dēļa ne vēlāk kā 20 minūtes
pēc protestu iesniegšanas aika limita beigām.
Izskatīšana notiks protestu telpā, laikā, kas norādīts paziņojumā.
Paziņojumi par Sacensību komitejas vai Protestu komitejas protestiem tiks izlikti uz
ziņojuma dēļa lai informētu jahtas atbilstīgi BSN 61.1(b) punktam.
Pēdējā regates dienā prasiba atjaunot rezultātu, kas balstīta uz Protestu komitejas
lēmumu, jāiesniedz ne vēlāk kā 30 minūtes pēc Protestu komitejas lēmuma publicēšanas.
Ar šo tiek izmainīts BSN 62.2 punkts.
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VĒRTĒŠANA
3 braucieniem ir jābūt pabeigtiem, lai sacensības attiecīgajā klasē tiktu uzskatītas par
braucienu sēriju.
Ja tiks pabeigti mazāk par 5 braucieniem, jahtas rezultāts braucienu sērijā būs tās visu
braucienu punktu summa.
Ja tiks pabeigti 5 līdz 9 braucieni, jahtas rezultāts braucienu sērijā būs tās visu braucienu
punktu summa, neskaitot punktus par sliktāko braucienu.
Klasēm/T293 divīzijām, kurām notiks Medaļu brauciens, jahtas rezultāts atlases
braucienu sērijā būs tās visu braucienu punktu summa, neskaitot punktus par sliktāko
braucienu atlases sērijā.
Ja jahta būs kvalificējusies Medaļu braucienam, tās rezultāts braucienu sērijā būs atlases
braucienu sērijas punktu un Medaļu brauciena dubulto punktu summa.
DROŠĪBAS PRASĪBAS (DP)
Jahtai, kas izstājas no brauciena, par to cik vien ātri iespējams jāpaziņo Sacensību
komitejai .
Sacensību dalībniekiem visu laiku ir jābūt uzvilktām glābšanas vestēm, izņemot īsu brīdi,
kas nepieciešams apģērba vai personiskā aprīkojuma sakārtošanai vai apģērba nomaiņai.
“Visu laiku” ietver laika posmu no iziešanas uz ūdens līdz izkāpšanai krastā.
Ar šo tiek izmainīti BSN 4. daļas preambula un 40. punkts.
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EKIPĒJUMA AIZVIETOŠANA
Bojāta vai nozaudēta ekipējuma aizvietošana iespējama tikai ar Sacensību komitejas
atļauju.
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EKIPĒJUMA PĀRBAUDE
Jahtas vai ekipējuma atbilstība klases noteikumiem un SI var tikt pārbaudīta jebkurā brīdī.
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OFICIĀLĀS LAIVAS
Oficiālo laivu marķējums būs sekojošs:
• Galvenā Sacensību komitejas laiva zonā "A" – gaiši sarkans karogs ar uzrakstu “RC”;
• Galvenā Sacensību komitejas laiva zonā "B" – gaiši zils karogs ar uzrakstu “RC”;
• Citas Sacensību komitejas laivas – balts karogs ar uzrakstu “RC”;
• Žūrijas laivas – dzeltens karogs ar uzrakstu “JURY”
• Preses/TV laivas – balts karogs ar uzrakstu “MEDIA”
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KOMANDU TRENERU UN PAVADOŠĀS LAIVAS (DP)
Laikā no pirmās startējošas klases sagatavošanās signāla līdz brīdim kamēr visas jahtas
visās klasēs ir finišējušas vai izstājušās, vai arī SI 14. punktā norādītā kontrollaika beigām
visām klasēm, treneru un sportistus pavadošām laivām jāatrodas ne mazāk kā 75 metru
attālumā no jebkuras jahtas, kas piedalās braucienā, izņemot gadījumus, kad brauciens
tiek atlikts, pārtraukts, ir kopējais atsaukums vai sacensību dalībniekiem jāsniedz
palīdzība atbilstoši BSN 1.1. punktam.
Kamēr SI 21.1 ierobežijumi ir spēkā, treneru un sportistu pavadošo laivu kustības ātrums
ar motoru nedrīkst pārsniegt 5 mezglus.
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ATKRITUMU NOVIETOŠANA
Atkritumi var tikt novietoti uz oficiālajām, treneru un sportistus pavadošām laivām
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BALVAS
Ar medaļām un diplomiem tiks apbalvoti:
• jahtām - pirmo triju vietu ieguvēji katrā jahtu klasē kopvērtējumā un atsevišķās
ieskaites grupās;
• T293 klasē - pirmo triju vietu ieguvēji katrā divīzijā.
Ja kāda no ieskaites grupām būs tikai 3 dalībnieki, tiks apbalvots tikai 1. vietas ieguvējs,
ja 4 dalībnieki – 1. un 2. vietu ieguvēji.
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ATBILDĪBA
Dalībnieki piedalās regatē, paļaujoties tikai uz savu risku.
Skat. BSN 4. punktu - "Lēmums piedalīties sacensībās".
Sacensību rīkotāji vai Sacensību komiteja nav atbildīgi par varbūtējām avārijām, nelaimes
gadījumiem, sacensibu dalībnieku dzīvības vai veselības zaudēšanu vai kaitējumiem to
mantai, pirms regates, regates laikā vai pēc tās.
TIESĪBAS IZMANTOT VĀRDU UN ATTĒLU
Piedaloties šajā pasākumā, dalībnieki automātiski nodod sacensību organizatoriem un
sponsoriem neierobežotas tiesības, bez atlīdzības, pēc to ieskatiem, radīt, izmantot un

izrādīt jebkādus audio, foto un video materiālus un citas to reprodukcijas, kas radīti
pasākuma vietā vai uz ūdens, laikā no ierašanās pasākuma vietā līdz tās galīgai pamešanai
2017. gada 7. augustā.
Sacensību komitejas priekšsēdētājs __________________________________________
Ojārs Rancāns

