Pāvilosta OPEN 2022
Jūras jahtu regate 20.08.2022
Sacensību nolikums/Notice Of Race (NOR)
1. SACENSĪBU RĪKOTĀJS
2.1.Biedrība Pāvilostas pilsētas jahtklubs.
2. NOTEIKUMI
2.1.Sacensības notiek atbilstoši:
2.1.1.WS burāšanas sacensību noteikumiem, turpmāk tekstā RRS;
2.1.2.WS Equipment Rules of Sailing, turpmāk tekstā ERS;
2.1.3.Šim sacensību nolikumam, turpmāk tekstā NOR;
2.1.4.Šo sacensību instrukcijai, turpmāk tekstā SI;
2.1.5.Attiecīgo jahtu klašu noteikumiem;
2.2.Domstarpību gadījumā ar RRS, ERS un jahtu klašu noteikumu interpretāciju, noteicošais ir šo dokumentu teksts angļu
redakcijā;
2.3.Atškirību gadījumā starp šo sacensību NOR un SI par spekā esošu tiks uzskatīta SI.
3. REKLĀMA
3.1.Sacensību rīkotāji būs tiesīgi pieprasīt sacensību sponsoru reklāmas izvietošanu uz sacensību dalībnieku laivām
saskaņā ar WS 20 regulu.
4. PIETEIKUMI UN PIELAIDE SACENSĪBĀM
4.1.Sacensības ir atklātas visām jūras jahtu klasēm;
4.2.Sacensību dalībniekiem jāpiesaka sava jahta sacensībām sacensību dienā sacensību komitejas birojā.
4.3.Pieteikumu veidlapa būs pieejama šā NOR pielikumā un sacensību komitejas birojā.
4.4.Jahtu vadītājiem jāapstiprina sava dalība sacensībās, pesoniski reģistrejoties Sacensību komitejas birojā šā nolikuma 6.
punktā norādītajā laikā.
4.5.Dalībniekiem līdz 18 gadu vecumam ir jābūt tos pavadošam un par tiem atbildīgam komandas trenerim vai pilngadīgam
komandas pārstāvim, kurš savu atbildību apstiprina ar parakstu dalībnieka pieteikuma veidlapā.
4.6.Sacensībām tiks pielaisti dalībnieki:
4.6.1.Kuru jahtas atbilst to klases noteikumiem;
4.6.2.Kuri būs izpildījuši šā nolikuma 4.2; 4.4; 4.5. un 5.2. punktu prasības.
5. DALĪBAS MAKSA
5.1.Dalībai sacensībās ir noteikta dalības maksa.
5.2 Dalības maksa ir 30 EUR par jahtu.
6. SACENSĪBU KALENDĀRS
6.1. 2022. gada 20. augusts:
6.1.1. 9:00-10:00 Dalībnieku reģistrācija, jahtu inventāra pārbaude;
6.1.2. 10:00 Dalībnieku sapulce;
6.1.3. 12:00 Pirmais iespējamais starts;
6.1.4. 16:00 Pēdējais finišs;
6.1.5. 18:00 Uzvarētāju apbalvošana.
7. JAHTU KLASES UN IESKAITES GRUPAS
7.1. Sacensības notiks Open klases grupā.
8. SACENSĪBU NORISES VIETA
8.1. Sacensību dalībnieku pulcēšanās vieta ir Dzintaru iela 2C, Pāvilosta, Latvija.
8.2. Sacensības notiks Baltijas jūras piekrastē netālu no Pāvilostas ostas teritorijas.
9. DISTANCE
9.1. Distance tiks norādīta uz oficiālā sacensību ziņojuma dēļa 1h pirms pirmā brauciena.
10. VĒRTĒŠANA
10.1.Visās ORC grupās tiks izmantota ORC Scorer System visiem braucieniem.
10.2.Visās LYS un TEXEL grupās visiem braucieniem vērtēšana notiks pēc Time on Time vērtēšanas metodes. Izlabotais
laiks tiks aprēķināts, izmantojot LYS vai TEXEL sacensību balli.
10.3.Vērtēšana notiks pēc BSN A pielikuma Low-Point punktu skaitīšanas sistēmas.
10.4.Kopvērtējumā tiks Ieskaitīti visi posmi.
10.5.Paredzēti trīs braucieni.
11. ATBILDĪBA
11.1. Dalībnieki piedalās sacensībās, paļaujoties tikai uz savu risku.Skat. RRS 4. punktu "Lēmums piedalīties sacensībās".
11.2. Sacensību rīkotāji un Sacensību komiteja nav atbildīgi par varbūtejām avārijām, nelaimes gadījumiem, sacensibu
dalībnieku dzīvības vai veselības zaudešanu vai mantas kaitejumiem pirms sacensībām, sacensību laikā vai pēc tām.
Regates galvenais tiesnesis
Juris Rožkalns

