Pilsētas jahtkluba atklāšanas regate Optimist klases jahtāmun
Pilsētas jahtklubs, 2019. gada 25. maijs.
SACENSĪBU NOLIKUMS
1.
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.
1.1.
Sacensības ir atklātas.
1.2.
Sacensību rīkotājs ir Pilsētas jahtklubs.
1.3.
Sacensības notiek atbilstoši: WS burāšanas sacensību noteikumiem
(2017.-2020.),turpmāk tekstā WS .
1.3.1.
Šim sacensību Nolikumam.
1.3.2.
Šo sacensību instrukcijai, turpmāk tekstā SI.
2.
2.1.

PIETEIKUMI UN PIELAIDE SACENSĪBĀM.
Dalībnieku reģistrācija notiek 25.maijā 10.00-11.00.

3.
DALĪBAS MAKSA
Dalības maksa ir 10 eiro no katra dalībnieka svertlaivu klasem
4.
SACENSĪBU KALENDĀRS
4.1.
25. maijā 10:00 – 11:00 - Dalībnieku reģistrācija Pilsētas jahtkluba
Sacensību komitejas birojā.
4.2.
11:00 Sacensību atklāšanas parāde.
11:30 - 15:30
Braucieni.
4.3.
Pirmā brauciena brīdinājuma signāls tiks dots ne ātrāk kā plkst. 11:30
4.4.
Sacensībās svertlaivu klasem paredzēti ne vairāk kā 5 braucieni.
4.5
Ja ir notikuši 4 vai vairāk braucieni, sliktākā brauciena rezultāts netiek
ņemts vērā.
5.
IESKAITES GRUPAS.
5.1.
Iespējama dalībnieku sadale ieskaites grupās pēc reģistracijas apkopošanas.
5.2.
Sacensību komiteja patur tiesības komplektēt grupas pēc saviem ieskatiem.
6. SACENSĪBU INSTRUKCIJA
6.1.
Sacensību instrukcija tiks izlikta uz Pilsētas jahtkluba ziņojuma dēļa ne
vēlāk kā plkst. 10:55 sacensību dienā.
7.
SACENSĪBU NORISES VIETA.
7.1.
Regates dalībnieku pulcēšanās vieta ir Rīga, Balasta dambis, Pilsētas
jahtkluba teritorijā.

7.2.

Sacensības notiks Daugavas akvatorijā.

8.
8.1.
8.2.

DISTANCE.
Starta līnijas atrašanās vieta paredzēta Rīgas Pasažieru ostas tuvumā.
Informācija par distanci tiks norādīta SI pielikumā.

9.
VĒRTĒŠANA.
9.1.
Tiks pielietota „Low Point” punktu skaitīšanas sistēma.
9.2.
Sacensības tiks uzskatītas par notikušām, ja tiks veikts vismaz viens
brauciens.
10.
10.1.
10.2.

BALVAS.
Sacensībās tiks piešķirtas Pilsētas jahtkluba balvas un diplomi.
Sacensību uzvarētāji tiks noteikti katrā ieskaites grupā atsevišķi.

11.
ATBILDĪBA.
11.1.
Dalībnieki piedalās sacensībās, paļaujoties tikai uz savu risku. Skat. BSN
4. punktu - "Lēmums piedalīties sacensībās".
11.2.
Sacensību rīkotāji un Sacensību komiteja nav atbildīgi par varbūtējām
avārijām, nelaimes gadījumiem, sacensību dalībnieku dzīvības vai veselības zaudēšanu vai kaitējumiem to mantai, pirms sacensībām, sacensību laikā vai pēc tām.
12.
PAPILDUS INFORMĀCIJA.
Papildus informāciju par sacensībām var saņemt pa tālruni:
+371 26565290 – Vita Matīse, Pilsētas jahtkluba trenere.
+371 29196943 – Jānis Grīslis, sacensību galvenais tiesnesis.

