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RĪGAS LĪČA REGATE 
JEVGĒŅIJA KANSKA CEĻOJOŠĀS 

BALVAS IZCĪŅA 
Rīgas līcis, 2011. gada 17. - 19. jūnijā 

 
SACENSĪBU NOLIKUMS  

 
1. Sacensību rīkotāji un ceļojošā balva 
1.1. Sacensības rīko Jūras sacīkšu jahtu 

asociācija un Latvijas «Topper» klubs sadarbībā ar 
Latvijas ORC (Offshore Racing Congress) biroju un 
Jevgēņija Kanska ģimeni. 

1.2. Sacensībās izcīna Jevgēņija Kanska 
(1907-1986) gadskārtējo ceļojošo balvu. 

1.3. Jahtu grupā ar korpusa garumu LOA līdz 
9,50 m izcīna «Regates» ceļojošo balvu. 

 
2. Vispārīgie noteikumi 
2.1. Sacensības notiek atbilstoši: 

 2009.-2012. gada Burāšanas 
sacensību noteikumiem (BSN);  

 ORC noteikumiem; 
 Starptautiskās burāšanas federācijas 

(ISAF) speciālajiem noteikumiem 
jūrā (ISAF Offshore Special 
Regulations 2010-2011); 

 starptautiskajiem kuģu sadursmju 
novēršanas noteikumiem; 

 šim sacensību nolikumam; 
 šo sacensību instrukcijai. 

2.2. Domstarpību gadījumā noteicošais ir 
noteikumu teksts angļu valodā. 

3. Reklāma 
3.1. Reklāma tiks ierobežota līdz С 

kategorijai. 
3.2 Pēc īpaša Sacensību komitejas rīkojuma 

var tikt prasīts, lai jahtas izvietotu sacensību 
rīkotāju izvēlētu un sagādātu reklāmu. 

4. Atbilstība, pielaišana, reģistrācijas 
dokumenti  

4.1. Sacensības ir atklātas. Saskaņā ar BSN 
75.1.noteikumu tajās var piedalīties jahtas, kas 
attiecīgi atbilst 4. vai augstākas jūrasspējas 
kategorijai saskaņā ar ISAF speciālajiem 
noteikumiem jūrā un kuras apmērītas pēc 
starptautiskās apmērīšanas sistēmas ORC 
noteikumiem, ko apliecina 2011. gadā derīga 
mērgrāmata. 

4.2. Informācija par jahtu sadalījumu ieskaites 
un starta grupās tiks sniegta sacensību instrukcijā. 

4.3. Ja sacensībām pieteikušās trīs vai 
vairākas vienas un tās pašas klases jahtas, 
sacensību rīkotāji to rezultātus var vērtēt arī 

RIGA GULF REGATTA  
EUGENE KANSKIS CUP  

 
Riga Gulf, June 17-19, 2011 

 
NOTICE OF RACE 

 
1. Race Organizers and the Main Prize 
1.1. The Riga Gulf Regatta is organized by the 

Offshore Racing Association of Latvia and Latvian 
Topper Club in cooperation with the Latvian Bureau of 
the Offshore Racing Congress and Eugene Kanskis 
family. 

1.2. The main prize of the race will be Eugene 
Kanskis (1907-1986) Cup. 

1.3. The Regate Prize will be challenged 
between yachts with LOA up to 9,50 m. 

 
2. Rules 
 
2.1. The regatta will be governed by the rules as 

defined in the 
 Racing Rules of Sailing 2009-2012 (RRS);  
 Rating System ORC; 
 ISAF Offshore Special Regulations 2010-

2011; 
 International Regulations for Preventing 

Collisions at Sea (1972 (COLREG-72); 
 this Notice of Race; 
 Sailing Instructions of this Regatta. 

2.2. If there is a conflict between languages the 
English text of the rules will take precedence. 

 
3. Advertising  
3.1. Advertising will be restricted to Category C. 
3.2 The Race Committee may require the 

deployment of advertisements chosen by the regatta 
organizers by special order. 

 
4. Eligibility and Entry  
 
4.1. The regatta is open to all boats of the Category 

4 or higher Race Category, as defined in the ISAF 
Offshore Special Regulations 2010-2011, and measured 
by ORC Rules. Rule 75.1 of the RRS will apply. 

 
4.2. Starting and scoring groups will be defined in 

the Sailing Instructions. 
 
4.3. If three or more eligible boats of the same 

class have registered, a separate scoring group for them 
may be created. 
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atsevišķā ieskaites grupā. 
4.4. Dalībnieku jahtām ir jābūt apdrošinātām. 
4.5. Reģistrācijas dokumenti: 
4.5.1. pieteikums, kurā ietverts apliecinājums: 

«Es apņemos ievērot Starptautiskos burāšanas 
sacensību noteikumus, kā arī citus noteikumus un 
prasības, kas būs spēkā šajā regatē»; 

4.5.2. derīga jahtas reģistrācijas apliecība; 
4.5.3. derīgs tehniskās apskates akts, ko 

izdevis jahtklubs un kurā noteikta jahtas jūrasspēja 
(Latvijā reģistrētajām jahtām); 

4.5.4. derīga ORC Club, vai ORC 
International mērgrāmata, kurā minētais jahtas 
nosaukums ir tāds pats kā pieteikumā; 

4.5.5. derīga atpūtas kuģa vadītāja apliecība, 
kas apliecina tiesības vadīt jahtu attiecīgas vai 
augstākas kategorijas ūdeņos; Latvijā reģistrētajām 
jahtām par tādu tiek uzskatīta atbilstoša derīga 
atpūtas kuģa vadītāja apliecība, ko izdevusi 
Latvijas Zēģelētāju savienība vai Starptautiskās 
burāšanas federācijas ISAF atzīta citas valsts 
nacionālā burāšanas organizācija. 

4.6. Pieteikumu sacensībām var sūtīt uz e-
pasta adresi orc@regate.lv līdz 2011. gada 16. 
jūnijam. 

4.7. Pārējie reģistrācijas dokumenti, ne vēlāk 
kā plkst. 21 2011. gada 16. jūnijā jāiesniedz vai 
jāuzrāda veikalā „Regate”, Rīgā, Maskavas ielā 4, 
LV-1050, veikala darba laikā, kas 2011. gada 16. 
jūnijā būs pagarināts līdz plkst. 21. 

 
5. Dalības maksa 
5.1. Noteikta šāda dalības maksa: 
 

LOA  

Ja jahta 
regatei 

piesakās līdz 
plkst. 21 

16.06.2011 

Ja jahta regatei 
piesakās pēc  plkst. 21 

16.06.2011, bet ne 
vēlāk kā 90 min. līdz 

pirmajam starta 
signālam 

<8,00 Ls 60,00 
(85,00 EUR) Ls 70,00 (100,00 EUR) 

8,00-
11,00 

Ls 80,00 
(115,00 EUR) 

Ls 90,00 (130,00 EUR) 

11,00
< 

Ls 95,00 
(135,00 EUR) 

Ls 105,00 (150,00 
EUR) 

 
5.2. Dalības maksu var samaksāt ar 

pārskaitījumu biedrībai „Jūras sacīkšu jahtu 
asociācija”, reģ. Nr. 40008057968, konts Nr. 
LV64LATB0002011029657, A/S Norvik banka, 
kods LATBLV22, ar norādi: „Rīgas Līča regate 
2011”, jahtas nosaukums un buras numurs, vai 

 
4.4. Participating yachts should be insured 
 
4.5. Entry documents: 
 
4. 5.1. Entry form, containing declaration: ‘I 

hereby undertake to observe the rules of the ISAF and 
all other rules and regulations under which the regatta 
will be sailed.’ 

4.5.2. Valid registration certificate. 
4.5.3. Valid certificate of Technical Inspection, 

issued by the yacht-club and confirming boat’s Race 
Category (for boats registered in Latvia). 

4.5.4. Valid ORC Club or ORC International 
certificate in which the boat name is the same as in the 
entry form.  

4.5.5. Valid certificate for operators of pleasure 
craft in corresponding waters, issued by any member 
organization of ISAF (for boats registered in Latvia). 

 
 
4.6. Entries should be sent to e-mail: 

orc@regate.lv, till June 16, 2011.  
 
4.7. Entry documents should be presented at 

registration at the REGATE SHOP, 4 Maskavas street, 
Riga, LV-1050, Latvia, on shop’s opening hours, but 
not later then by 21:00 local time on  June 16, 2011. 

 
 
 
5. Entry Fee 
5.1. Entry Fee will be calculated as follows: 
 

  
  LOA  

Early 
registration 

till 21:00  
16.06.2011 

Late registration  
after 21:00   

16.06.2011, but not later 
than 90 min. before start 

signal of the first race 

<8,00 Ls 60,00 
(85,00 EUR) Ls 70,00 (100,00 EUR) 

8,00-
11,00 

Ls 80,00 
(115,00 EUR) Ls 90,00 (130,00 EUR) 

11,00
< 

Ls 95,00 
(135,00 EUR) Ls 105,00 (150,00 EUR) 

 
5.2. Entry Fee should be paid  
 by bank money transfer to the Offshore Racing 

Association of Latvia (Jūras sacīkšu jahtu 
asociācija), Reg. No 40008057968, IBAN: 
LV64LATB0002011029657, A/S Norvik banka, 
SWIFT: LATBLV22, with a notice: Riga Gulf 
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reģistrējoties sacensībām veikalā „Regate”, bet ne 
vēlāk kā līdz plkst. 21 2011. gada 16. jūnijā. 

 
6. Sacensību programma 
6.1. Rīgas Līča regate un Jevgēņija Kanska 

gadskārtējās ceļojošās balvas izcīņa notiks 
Daugavā un Rīgas līcī, no 2011. gada 17. līdz 
19.jūnijam.  

6.2. Dalībnieku reģistrēšanās veikalā 
„Regate”, Rīgā, Maskavas ielā 4, LV-1050, ne 
vēlāk kā līdz plkst. 21 2011. gada 16. jūnijā. 

6.3. Starta un ieskaites grupas, braucienu 
skaits un grafiks, jahtu kontrolapmērīšana un 
pārbaude saskaņā ar sacensību instrukciju.  

6.4. Sacensībās paredzēti ne vairāk kā trīs 
braucieni. To visu rezultātus ņems vērā 
kopvērtējumā. 

6.5. Pirmā brauciena plānotais starta laiks 
2011. gada 17. jūnijā plkst. 12 Daugavā, Jūras 
pasažieru stacijas rajonā. Rezerves starta vieta - 
Daugavas grīvā.  

 
7. Sacensību instrukcija 

7.1. Sacensību instrukcija ne vēlāk kā 2011. gada 
16. jūnijā pēc plkst. 12  būs pieejama veikalā 
„Regate”, Rīgā, Maskavas ielā 4, LV-1050, veikala 
darba laikā, kas 2011. gada 16. jūnijā būs 
pagarināts līdz plkst. 21. 
 

8. Uzvarētāju noteikšana un vērtēšana 
8.1. Uzvarētājus katrā jahtu grupā attiecīgi 

noteiks pēc izlabotā laika kur laika korekcija tiks 
veikta, pamatojoties uz jahtas ORC balli. Vērtēšana 
notiks pēc Low-Point punktu skaitīšanas sistēmas, 
ņemot vērā visu braucienu rezultātus. 

8.2. Sacensības skaitīsies notikušas, ja 
jebkuras ieskaites grupas vienā braucienā būs 
startējušas ne mazāk kā 50% pieteikto jahtu. 

 
9. Uzvarētāju apbalvošana 
9.1. Jevgēņija Kanska gadskārtējo ceļojošo 

balvu visu ORC jahtu kopvērtējumā saņems 
regates garākā brauciena uzvarētājs pēc izlabotā 
laika. 

9.2 Pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvos, ja 
attiecīgajā ieskaites grupā sacensībās būs 
piedalījušās vismaz piecas jahtas. 

9.3. Pirmās divas vietas apbalvos, ja 
attiecīgajā ieskaites grupā sacensībās būs 
piedalījušās četras jahtas. 

9.4. Tikai pirmās vietas ieguvēju apbalvos, ja 
attiecīgajā ieskaites grupā sacensībās būs 
piedalījušās trīs jahtas. 

Regatta, boat (name, sail number),  
 or in cash at registration.  

 
6. Schedule 
 
6.1. The Riga Gulf Regatta will be held in the river 

Daugava and the Gulf of Riga from June 17 till June 19, 
2011. 

6.2. Registration at the REGATE SHOP, 4 
Maskavas street, Riga, LV-1050, Latvia, not later then by 
21:00 local time on June 16, 2011. 

6.3. Starting un scoring groups, number and 
schedule of races, measurement and inspection order 
will be published in the Sailing Instructions.  

6.4. There will be not more than three races. All 
races will be scored. 

6.5. The scheduled time of the warning signal for 
the first race is 12:00, June 17, 2011. Starting place – 
river Daugava, at the Riga Sea Passenger Terminal. 
Alternative starting place - estuary of the river Daugava. 

 
 
7. Sailing Instructions 
 
7.1. Sailing Instructions will be available at the 

REGATE SHOP, 4 Maskavas street, Riga, LV-1050, 
Latvia, not later than from 12:00, June 16, 2011.    
 

 
8. Rating and Scoring 
 
8.1. Scoring in each group of yachts will be made 

by corrected times, calculated on basis of ORC rating 
coefficients. The Low Point Scoring System will be used. 

 
8.2. Regatta will be considered completed, if at 

least 50% boats had started in any scoring group.  
 
 
9. Awards 
9.1. The Eugene Kanskis Cup will be awarded to 

the over-all winner in the longest race of ORC measured 
boats by corrected time, calculated on basis of ORC 
rating coefficient. 

9.2. Winners of the 1st, 2nd and 3rd place will be 
awarded, if at least five boats have participated in 
corresponding group. 

9.3. Winners of the 1st and 2nd place will be 
awarded, if four boats have participated in corresponding 
group. 

9.4. Winner of the 1st place will be awarded, if only 
three boats have participated in corresponding group.  
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10. Tauvošanās 
10.1. Sacensību laikā starp braucieniem 

jahtām jāatrodas tām norādītajās vietās. 
 

11. Jahtu izcelšanas ierobežojumi 
11.1. Sacensību laikā jahtas nedrīkst izcelt no 

ūdens, izņemot uz laiku ar iepriekšēju rakstisku  
Protestu komitejas atļauju. 
 

12. Niršanas ekipējums un plastikāta 
baseini 

12.1. Sacensību laikā – no pirmā brauciena 
sagatavošanās signālu un līdz sacensību beigām – 
nedrīkst lietot elpošanas aparātus un plastikāta 
baseinus vai to ekvivalentus. 
 

13. Radiosakari  
13.1. Izņemot avārijas situāciju, sacensību 

laikā jahta nedrīkst veikt radio raidījumus, ne arī 
saņemt radio ziņojumus, kas nav pieejami visām 
jahtām. Šis ierobežojums attiecas arī uz mobilo 
telefonu sakariem. 

 
14. Atbildība 
14.1. Sacensību dalībnieki piedalās regatē, 

paļaujoties tikai uz savu risku. 
14.2. Sacensību rīkotāji un Sacensību 

komiteja, nav atbildīgi par varbūtējām avārijām, 
nelaimes gadījumiem, dzīvības vai veselības 
zaudēšanu vai kaitējumiem mantai pirms 
sacensībām, sacensību laikā vai pēc tām. 
 
15. Papildus informācija 

15.1. Nepieciešamo papildus informāciju var 
saņemt : 

pa tālruni: +371 29238337 
pa e-pastu: orc@regate.lv 

10. Berthing  
10.1. Meantime between races boats shall be kept 

in their assigned places in the harbor. 
 
11. Haul-out Restrictions 
11.1. Boats shall not be hauled out during the 

regatta except with and according to the terms of prior 
written permission of the Protest Committee. 
 

12. Diving Equipment and Plastic Pools 
12.1. Underwater breathing apparatus and plastic 

pools or their equivalent shall not be used around boats 
between the preparatory signal of the first race and the 
end of the regatta. 

 
 
13. Radio Communication  
13.1. Except in an emergency, a boat shall neither 

make radio transmissions while racing nor receive radio 
communications not available to all boats. This 
restriction also applies to mobile telephones. 

 
 
14. Disclaimer of Liability 
14.1. Competitors participate in the regatta entirely 

at their own risk.  
 
14.2. The organizing authority and Race 

Committee will not accept any liability for material 
damage or personal injury or death sustained in 
conjunction with or prior to, during, or after the regatta. 

 
 
15. Further Information 
15.1. Further information will be available by: 

phone: +371 29238337 
e-mail: orc@regate.lv 

 
 


