
2016. GADA LATVIJAS ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS 
BURĀŠANĀ. 

Optimist, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, 29er un T293 klasēs 
18. - 21. augusts, Kuivižu jahtklubs, Salacgrīva, Pērnavas ielā 49a. 

 
SACENSĪBU NOLIKUMS. 

 
1.  SACENSĪBU RĪKOTĀJI 
1.1.  Latvijas Zēģelētāju savienības biedrs Kuivižu jahtklubs. 
 
2.  NOTEIKUMI 
2.1.  Sacensības notiek atbilstoši: 
  • ISAF Racing Rules of Sailing 2013.-2016; turpmāk tekstā RRS; 
  • ISAF Equipment Rules of Sailing 2013.-2016; turpmāk tekstā ERS; 
  • Attiecīgo jahtu un vējdēļu klašu noteikumiem; 
  • Techno 293 Starptautiskajiem čempionāta noteikumiem 
  • Šim sacensību nolikumam, turpmāk tekstā NOR; 
  • Šī čempionāta sacensību instrukcijai, turpmāk tekstā SI; 
2.2.  Nacionālās autoritātes priekšraksti nebūs spēkā; 
2.3.  Izmaiņas RRS: 
  • Tiks izmainīti RRS Nr. 35; 40; 61; A4; A5 
  • Detalizēts RRS izmaiņu izklāsts tiks publicēts SI; 
2.4.  Visiem dokumentiem, kas būs spēkā šajās sacensībās, noteicošais būs šo 

 dokumentu teksts angļu valodā. 
 

3.   REKLĀMA 
  Uz laivām var tikt pieprasīts izvietot sacensību rīkotāju izvēlētu un sagatavotu 

 reklāmu. 
 
4.  PIETEIKUMI UN PIELAIDE SACENSĪBĀM. 
4.1. Sacensības ir atklātas šī nolikuma 7. punktā minētām:  
  • jahtu klasēm; 
   • T293 vējdēļu klasei ārvalstu sportistiem; 
  • T293 vējdēļu klasei Latvijas sportistiem ar LVA licenci, atbilstoši LVA 

licencēšanas noteikumiem. 
4.2.  Sacensību dalībniekiem jāpiesaka sava jahta/vējdēlis sacensībām līdz 8. augustam 
  nosūtot aizpildītu pieteikuma veidlapu (Word formātā) uz e–pastu 

entry@sailinglatvia.lv kā arī pesoniski iesniedzot parakstītu šīs veidlapas oriģinālu 
Sacensību komitejas  birojā, reģistrācijas laikā; 

4.3.  Novēlotie pieteikumi (pēc 8. augusta), ievērojot 5.2. punktā noteiktās papildu 
 prasības, tiks pieņemti rakstiskā veidā reģistrācijas laikā sacensību norises vietā. 
 Pieteikumu veidlapas būs pieejamas Sacensību komitejas birojā. 

4.4. Dalībniekiem vecumā līdz 18. gadiem ir jābūt tos pavadošam un par tiem 
  atbildīgam komandas trenerim vai pilngadīgam komandas pārstavim, kurš savu 

 atbildību apstiprina ar parakstu dalībnieka pieteikuma veidlapā; 



4.5.  Dalībniekiem vecumā līdz 18. gadiem par viņu laivu vai vējdēļu īpašniekiem 
 sacensību laikā tiks uzskatita par viņiem atbildīgā persona; 

4.6. Sacensību dalībnieku treneriem un/vai komandas pārstavjiem ir pesoniski 
 jāreģistrējas Sacensību komitejas birojā, veicot ierakstu atbilstošā veidlapā. 

4.7.  Latvijas jahtklubu treneru vai komandas pārstavju rīcībā obligāti ir jābūt 
 motorizētam peldlīdzeklim ar adekvātu jūrasspēju sportistu drošības nodrošināšanai 
 uz ūdens; 

4.8.  Sacensībām tiks pielaisti tie dalībnieki, 
  • kuru jahtas vai vējdēļi būs veiksmīgi izgajušas (-ši) inventāra pārbaudi, un 
  • kuri būs izpildījuši šī nolikuma 4.2. un 5.1. punktu vai arī 4.3. un 5.2. punktu 
  prasības, un 
  • kuru treneri vai komandas parstavji būs izpildījuši šī nolikuma 4.4. punkta 
  prasības, ja dalībnieka vecums nepārsniedz 18.gadus. 
  
5.  DALĪBAS MAKSA 
5.1. Piesakot jahtu/vējdēli sacensībām elektroniski un maksājot ar pārskaitījumu līdz 

 8. augustam, dalības maksa ir EUR 20,00;  
5.2. Novēlotie pieteikumi tiks pieņemti rakstiskā veidā reģistrācijas laikā sacensību 

 norises vietā. Pieteikumu veidlapas būs pieejamas Sacensību komitejas birojā. 
 Dalības maksa šajā gadījumā būs EUR 30,00 un tā būs jāmaksā skaidrā naudā. 

5.3. Dalības maksa pārskaitāma uz sacensību rīkotāju bankas kontu: 
  Biedrība "Kuivižu jahtklubs" 
  Reģ. Nr. 40008141065 
  DnB Banka A/S 
  IBAN: LV68RIKO0002013156766 
  BIC: RIKOLV2X 
  ar norādi: "Latvijas čempionāts, vārds, uzvārds, klase". 
5.4. Dalības maksa netiks atgriezta, izņemot 7.7. punktā minētajā gadījumā. 
 
6.  SACENSĪBU KALENDĀRS 
6.1. 18. augusts, ceturtdiena. 
  08.00-10.00 Laser Standard  un Laser 4.7 dalībnieku reģistrācija, jahtu inventāra 
       pārbaude, apmērīšana. 
  11.00    Laser Standard  un Laser 4.7 klases sacensību atklāšanas ceremonija. 
  12:00    Pirmās dienas pirmā brauciena brīdinājuma signals, braucieni 
       Laser Standard  un Laser 4.7 klasēm. 
  18.00-20.00 Optimist klases dalībnieku reģistrācija, jahtu inventāra pārbaude, 
       apmērīšana; 
 
6.2. 19. augusts, piektdiena. 
  08.00-11.00 Optimist, 29er, T293 klases dalībnieku reģistrācija, jahtu inventāra  

     pārbaude, apmērīšana. 
  12.00    Optimist, 29er un T293 klases sacensību atklāšanas ceremonija. 
  13.00    Otrās dienas pirmā brauciena brīdinājuma signāls, braucieni 
       Laser Standard, Laser 4.7, 29er, Optimist un T293 klasēm; 
  19.00-20.00 Laser Radial klases dalībnieku reģistrācija, jahtu inventāra pārbaude, 



       apmērīšana; 
  20.00    Laser 4.7 sacensību uzvarētāju apbalvošana 
 
6.3. 20. augusts, sestdiena 
  08.00-11.00 Laser Radial klases dalībnieku reģistrācija, jahtu inventāra pārbaude, 
       apmērīšana. 
  12.00    Trešās dienas pirmā brauciena brīdinājuma signāls, braucieni 
       Laser Standard, Laser Radial, 29er, Optimist un T293 klasēm; 
 
6.4. 21. augusts, svētdiena 
  11.00    Ceturtās dienas pirmā brauciena brīdinājuma signāls, braucieni 
       Laser Standard, Laser Radial, 29er, Optimist un T293 klasēm; 
  18.00    Sacensību noslēguma ceremonija. 
       Uzvarētāju apbalvošana Laser Standard, Laser Radial, 29er, 
       Optimist un T293 klasēs. 
6.5.  Pēdējā  sacensību dienā brīdinājuma signāli braucieniem netiks doti pēc plkst.   
 15.30. 
6.6.  Sacensībās paredzēti ne vairāk kā 9 braucieni katrā klasē, izņemot Laser Standard 
  klasei, kurai paredzēti 12 braucieni. 
6.7.  Sacensības attiecīgajā klasē tiks uzskatītas par notikušām, ja tiks veikti 
  vismaz 3 braucieni šajā klasē. 
 
7.   KLASES, IESKAITES GRUPAS UN DIVĪZIJAS 
7.1.  Sacensības notiks sekojošās jahtu un vējdēļu klasēs: 
  • Laser Standard 
  • Laser Radial 
  • Laser 4.7 
  • Optimist 
  • 29er 
  • Techno 293 
7.2. Atsevišķa vērtēšana jahtām notiks sekojošās ieskaites grupās: 
7.2.1. Laser Radial klasē: 
  • Laser Radial kopvērtējumā; 
  • Laser Radial sievietēm. 
7.2.2. Laser 4.7 klasē: 
  • Laser 4.7 kopvērtējumā; 
  • Laser 4.7 meitenēm; 
  • Laser 4.7 dzimuši 1999.g. un jaunāki; 
7.2.3. Optimist klasē: 
  • Optimist kopvērtējumā; 
  • Optimist meitenēm; 
  • Optimist B, dzimuši 2005.g. un jaunāki. 
7.3. Atsevišķa vērtēšana vējdēļiem notiks sekojošās divīzijās: 
7.3.1. T293 klasē zēniem: 
  • U17 dzimuši 2000.g. - 2004.g. 
  • U15 dzimuši 2002.g. - 2005.g. 



  • U13 dzimuši 2004.g. - 2007.g. 
  • 3.5  (maksimālais buras laukums 3,5 kvm, ieteicamais vecums līdz 13 gadiem) 
7.3.2. T293 klasē meitenēm: 
  • U17 dzimušas 2000.g. - 2004.g. 
  • U15 dzimušas 2002.g. - 2005.g. 
  • U13 dzimušas 2004.g. - 2007.g. 
  • 3.5  (maksimālais buras laukums 3,5 kvm, ieteicamais vecums līdz 13 gadiem) 
7.4.  Minimālais nepieciešamais dalībnieku skaits jahtu vai vējdēļu klasē, lai sacensības

 šajā klasē notiktu - 5. 
7.5.  Minimālais nepieciešamais dalībnieku skaits ieskaites grupā jahtām, lai tā tiktu  
  vērtēta atsevišķi - 3 jahtas. 
7.6.  Minimālais nepieciešamais dalībnieku skaits divīzijā vējdēļiem, lai tā tiktu  
  vērtēta atsevišķi - 3 vējdēļi. 
7.7.  Ja līdz 8. augustam kādā no klasēm būs pieteikušās mazāk kā 5 jahtas vai vējdēļi, 

 sacensības šajā klasē nenotiks. 
 
8.   INVENTĀRA PĀRBAUDE, APMĒRĪŠANA 
8.1.  Inventāra pārbaude notiks Kuivižu jahtkluba ēkas tuvumā; 
8.2.  Jahtas un vējdēļi tiks izvēles kārtībā pārbaudīti uz to atbilstību klases noteikumiem; 
8.3.  Nepieciešamības gadījumā, šīm sacensībām nozīmētais mērītājs var veikt jebkādus 

 papildu mērījumus, kas ir tā kompetencē. 
8.4.  Jahtām, kuras ir pieteiktas sacensībām, ir jābūt derīgām mērgrāmatām, kas jāuzrāda 

 pēc pirmā sacensību rīkotāju pieprasījuma. 
 
9.   SACENSĪBU INSTRUKCIJA 
9.1.  Sacensību instrukcija būs pieejama lejuplādēšanai LZS mājas lapā no 15. augusta. 
9.2.  Sacensību instrukcija tiks izlikta uz Kuivižu jahtkluba ziņojuma dēļa 18. augustā ne 

 vēlāk kā plkst. 11.00. 
9.3.  Sacensību dalībnieki varēs saņemt SI kopijas Sacensību komitejas birojā. 
 
10.  SACENSĪBU NORISES VIETA 
10.1.  Sacensību dalībnieku pulcēšanās vieta ir Kuiviži, Pērnavas ielā 49a, Kuivižu 

 jahtkluba teritorijā. 
10.2.  Sacensības notiks Rīgas jūras līcī, Kuivižu ostas tuvumā. 
 
11.  DISTANCE 
11.1. Sacensibas notiks windward/leeward, trīsstūra un/vai trapeces distancēs. 
11.2. Detalizēta informācija par distancēm tiks norādīta SI pielikumos. 
 
12. VĒRTĒŠANA 
12.1. Tiks pielietota „Low Point” punktu skaitīšanas sistēma. 
12.2. Atsevišķās ieskaites grupās jahtām rezultāti tiks noteikti balstoties uz dalībnieku 

 iegūtajiem  punktiem kopvērtējumā attiecīgajā jahtu klasē. 
12.3. Atsevišķās divīzijās T293 klasē rezultāti tiks noteikti atkarīgi no: 
   • kopā startējošo divīziju grupam (fleet), ja tadas tiks izveidotas, un 



  • dalībnieku iegūtajiem  punktiem kopvērtējumā attiecīgajā divīzijā vai divīziju 
 grupā. 

 
13.  KOMANDU TRENERU UN PAVADOŠĀS LAIVAS 
13.1. Treneru un sportistus pavadošām laivām jānes marķējums, kas identificē to 
  piederību attiecīgajam jahtklubam. 
13.2. Marķējumus varēs saņemt Sacensību komitejas birojā. 
 
14.  JAHTU NOVIETOŠANA 
  Sacensību norises dienās, laikā starp plkst. 20.00 un nākošās dienas plkst. 9.00.   
 visām jahtām un vējdēļiem jābūt izceltiem krastā un jāatrodas tām ierādītajās 
  vietās. 
 
15.  BALVAS 
15.1. Ar medaļām un diplomiem  tiks apbalvoti: 
  •  jahtām - pirmo triju vietu ieguvēji  katrā jahtu klasē kopvērtējumā un atsevišķās  
 ieskaites grupās; 
  •  vējdēļiem - pirmo triju vietu ieguvēji  katrā T293 divīzijā. 
15.2. Ja kāda no ieskaites grupā jahtām būs tikai 3 dalībnieki, tiks apbalvots tikai 1. vietas 

 ieguvējs, ja 4 dalībnieki – 1. un 2. vietu ieguvēji. 
 
16.  ATBILDĪBA 
16.1. Dalībnieki piedalās sacensībās, paļaujoties tikai uz savu risku. 
  Skat. BSN 4. punktu - "Lēmums piedalīties sacensībās". 
16.2. Sacensību rīkotāji un Sacensību komiteja nav atbildīgi par varbūtējām 
  avārijām, nelaimes gadījumiem, sacensibu dalībnieku dzīvības vai veselības 
  zaudēšanu vai kaitējumiem to mantai, pirms sacensībām, sacensību laikā vai pēc 

 tām. 
 
17.  PAPILDU INFORMĀCIJA 
  Papildu informāciju par sacensībām var saņemt: 
  •  Latvijas Zēģelētāju savienībā, www.sailinglatvia.lv 
   •  Kuivižu jahtklubā, www.kuivizujahtklubs.lv 
  •  Latvijas Vindserfinga asociācijā, www.vindserfings.lv 
  •  pa tālruņiem un e-pastu: 
  + 371 26368425 - Ojārs Rancāns, sacensību organizators, Kuivižu jahtkluba 
  vice-komandors, rc_kuivizi@inbox.lv 
  +371 29178872 - Oskars Krūze, LZS ģenerālsekretārs, 

 oskars.kruze@sailinglatvia.lv 
  LVA, lva@vindserfings.lv 
 


