
	  

	  

	  

ROŅU	  PIRTS	  REGATE	  2018	  

REGATES	  NOLIKUMS	  

	  

	  
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” un “Sailing Team Engure” 
1.2. Regate notiek atbilstoši šādiem noteikumiem: 

1.2.1 2017. – 2020. gada Burāšanas Sacensību Noteikumi (BSN); 
1.2.2 World Sailing (WS) speciālie noteikumi jūrā (WS Offshore Special Regulations 
2018-2019). 
1.2.3 Šīs regates Nolikums; 
1.2.4 Šīs regates instrukcija (tiks izsniegta dalībnieku reģistrācijas laikā). 
1.2.5 LAT LYS 2018 handikapa sistēmas noteikumiem. 

1.3. Regates dalībnieki ņem vērā Starptautiskos noteikumus kuģu sadursmju novēršanai 
jūrā. 
 
2. Regates vieta un laiks 
2.1. Regate notiek Rīgas jūras līcī, maršrutā Mērsrags – Roņu sala – Mērsrags, 2018. gada 
03. – 05. augustā. 
2.2. Regates programma: 
03. augusts, piektdiena: 
 2.2.1 Dalībnieku reģistrācija Mērsraga ostā no 09:30 līdz 10:45 
 2.2.2 Atklāšanas parāde 11:00  

 2.2.3 Plānotais brīdinājuma signāls pirmajam posmam Mērsrags – Roņu sala pirmajai 
starta grupai 12:00 

04. augusts, sestdiena: 
 2.2.4 Otrais un trešais sacensību posms Roņu salas ostas tuvumā; 
 2.2.5 Plānotais brīdinājuma signāls otrā posma pirmajai starta grupai 12:00 
05. augusts, svētdiena: 

2.2.6 Plānotais brīdinājuma signāls ceturtā posma Roņu sala – Mērsrags pirmajai 
starta grupai 09:00; 
2.2.7 Uzvarētāju apbalvošana ar piemiņas balvām Mērsraga ostā pēc visu jahtu 
finiša. 

2.3. 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 sadalītas šādās grupās: 
LYS 1 – jahtas ar LAT LYS balli < 1,16 
LYS 2 – jahtas ar LAT LYS balli 1,16 un lielāku 
Koka Flote – jahtas, kuru korpusi ir būvēti no koka 

	  	  



	  

	  

3.2. Sadalījums grupās var tik izmainīts pēc Regates komitejas ieskatiem atkarībā no 
pieteikto jahtu skaita atbilstošajās grupās un balles. 
 
4. Pielaišana regatei, pieteikšanās un reģistrācijas kārtība 
4.1. Regate ir atklāta. 
4.2. Regatē drīkst piedalīties jahtas, kas atbilst šādiem kritērijiem: 

4.2.1. Jahtas komandā ir vismaz divi cilvēki, un viens no tiem ir jahtu vadītājs, kas ir 
tiesīgs vadīt jahtu C kategorijas (piekrastes) ūdeņos; 
4.2.2. LAT LYS apmērīšanas apliecība; 

4.3. Regates dalībnieki savu dalību regatei var pieteikt: 
4.3.1. Regates internet vietnē: http://ronuregate.website2.me/ 
4.3.2. Sūtot pieteikumu brīvā formā uz e-mail adresi gikefabo@gmail.com  
4.3.2. Mērsraga ostā 03. augustā regates sekretariātā. 

4.4. Dalībnieku reģistrācija notiks 03. augustā plkst. 09:30 – 10:45 Mērsraga ostā 
4.5. Jahtas vadītājs Regates sekretāram reģistrācijas laikā uzrāda šādus dokumentus: 

4.5.1. Aizpildīta pieteikuma forma; 
4.5.2. Dokuments, kas apliecina regates dalības maksas samaksāšanu (piemēram, 
maksājuma uzdevums); 
4.5.3. LAT LYS 2018 apmērīšanas apliecība 
4.5.4. Jahtu vadītāja apliecība atbilstoša regates akvatorijam. 

4.6. Ja nepieciešams, jahtas vadītājs reģistrējoties precizē iepriekš iesniegto (pieteikšanās 
laikā) komandas sarakstu. 
 
5. Dalības maksa 
5.1 Dalības maksa katrai jahtai tiek noteikta atkarībā no pieteikšanās laika un komandas 
sastāva: 

5.1.1 Ja jahta regatei dalību piesaka līdz 29. jūlijam ieskaitot  
Maksa par jahtu – 40 Eur 
Maksa par katru komandas locekli – 20 Eur 

 
5.1.2 Ja jahta regatei dalību piesaka pēc 29. jūlija 

Maksa par jahtu – 60 Eur 
Maksa par katru komandas locekli – 20 Eur 

 
5.2. Regates dalībniekiem dalības maksu par jahtu nepieciešams samaksāt ar pārskaitījumu 
uz Jahtkluba Engure kontu norādot maksājuma mērķi: 

Piemēs: Jahta „Roņi”, maksa par Roņu Pirts regati. 
5.3. Regates dalībniekiem dalības maksu par komandas locekļiem nepieciešams samaksāt 
skaidrā naudā reģistrējoties sacensību sekretāram. 
5.4. Regates dalības maksā ietilpst visas ostas nodevas Mērsraga ostā 03. augustā no 
00:00 līdz pirmā posma startam un 05. augustā līdz regates noslēgumam, un Roņu salas 
ostā 03. līdz 05. augustam. 
5.5. Jahtkluba Engure rekvizīti: 
Jahtklubs	  ENGURE	  biedrība	  
Adrese:	  Graudu	  9a,	  Engure,	  Engures	  pag.	  	  
Engures	  nov.	  LV-‐3113	  
Reģistrācijas	  numurs:	  40008122558	  
Bankas	  rekvizīti:	  A/S	  Swedbank,	  
Tukuma	  filiāle,	  Jahtklubs	  Engure	  
Konts:	  LV91HABA0551019653780	  



	  

	  

6. Uzvarētāju noteikšana un vērtēšana 
6.1. Katrā ieskaites grupā jahtas izcīnīs Roņu Pirts regates īpašos kausus, kā arī 
speciālbalvas dažādās nominācijās. 
6.2. Uzvarētājus visos braucienos noteiks pēc izlabotā laika (Time on Time), un laika 
korekcija tiks veikta, pamatojoties uz jahtu LAT LYS 2018 balli. 
6.3. Vērtēšana notiks pēc Low-Point punktu skaitīšanas sistēmas. 
6.4. Visi braucieni tiks ieskaitīti kopvērtējumā 
6.5. Koka flotes grupā sacensību ieskaitē tiks vērtēti tikai pirmais un ceturtais sacensību 
posms. 
 
7. Regates sacensību instrukcija 
7.1. Sacensību instrukcija dalībniekiem būs pieejama reģistrācijas laikā 03. augustā 09:30 – 
11:00 Mērsraga ostā. 
7.2. Ziņas par meteoroloģisku vai citu neparedzētu apstākļu izraisītām regates laika vai 
vietas izmaiņām tiek sniegtas regates instrukcijā. 
7.3. Regates komiteja ir tiesīga veikt izmaiņas regates instrukcijā savlaicīgi par to paziņojot 
dalībniekiem. 
 
8. Distances 
8.1 Pirmā posma distance būs maršrutā Mērsrags – Roņu sala. 
8.2 Otrā un trešā posma distancei tiks izlikta cilpa pret vēju un pa vējam pie Roņu salas 
ostas. Aptuvenais viena apļa garums 3 j.j. (regates “Roņu Aplis” ietvaros). 
8.3 Ceturtā posma distance būs maršrutā Roņu sala – Mērsrags 
8.4 Visu posmu distanču shēmas tiks pievienotas sacensību instrukcijai. 
 
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 kontaktpersonām: 
Ģirts Fišers-Blumbergs  +371 29153554 
Toms Fišers-Blumbergs  +371 22165678 
e-pasts: gikefabo@gmail.com 
 


