BURĀŠANAS TIESNEŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
1. 1. Vispārējie tiesnešu pienākumi
1.1. Visus tiesnešu pienākumus un tiesības nosaka spēkā esošie Starptautiskās burāšanas federācijas (International
Sailing Federation, ISAF) burāšanas sacensību noteikumi (Racing Rules of Sailing, RRS).
1.2. Katram tiesnesim ir jābūt disciplinētam, darbīgam un labi sagatavotam saviem pienākumiem.
1.3. Pildot savus pienākumus, tiesnesis nedrīkst sniegt sacensību dalībniekiem informāciju, kas var ietekmēt
sportiskos sasniegumus, un nav atļauta sacensību noteikumos (RRS, 41 (C), (d) noteikums).
2. Sacensību komiteja
2.1. Sacensību komitejas SK (Race committee, RC) uzdevumi
Sacensību komiteja vada sacensības atbilstoši RRS 90.1 noteikumam un vērtē to rezultātus saskaņā ar RRS 90.3
noteikumu.
2.2. Sacensību komitejas vadība
•

•
•
•
•
•
•

sacensību komiteju un visas tajā ietilpstošās komitejas, izņemot protestu komiteju vai žūriju (Protest
Committee or International Jury), vada sacensību komitejas priekšsēdētājs (Chairman of the Race
Committee);
protestu komitejas priekšsēdētājs;
distanču sacensību komiteju priekšsēdētāji;
sacensību komitejas priekšsēdētāja vietnieks organizatoriskajās lietās;
mērītāju komitejas priekšsēdētājs;
galvenais sekretārs;
sacensību komitejas priekšsēdētāja vietnieks medicīniskās apkalpes lietās.

Komiteju vadītājiem ir jāinstruē tiesneši, kas atrodas viņu pakļautībā, jāpārbauda, vai viņi pārzin sacensību
noteikumus, ir iepazinušies ar sacensību nolikumu (Notice of Race, NoR) un sacensību instrukcijām (Sailing
Instructions, SIs), spēj veikt savus tiešos pienākumus.
2.3. Sacensību komitejas sastāvs
Sacensību komitejas tiesnešu kvalifikācijai un skaitliskajam sastāvam ir jānodrošina laba sacensību norise.
(a) Rīkojot sacensības vienā distancē, sacensību komitejā ietilpst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vecākais starta tiesnesis;
vecākais finiša tiesnesis;
starta līnijas ierīkotājs;
finiša līnijas ierīkotājs;
starta hronometrists (Timekeeper at Start);
finiša hronometrists (Timekeeper at Finish);
vismaz divi vizuālo un skaņas signālu tiesneši (Visual and Sound Signals Officers);
vecākais tiesnesis pie distances zīmes (pie katras zīmes);
tiesnesis pie distances zīmes (pie katras zīmes);
sekretāri (vismaz viens sekretārs uz katrām 30 dalībnieku jahtām);
mērītāji un aprīkojuma inspektori (vismaz viens uz katrām 25 dalībnieku jahtām);
saskarsmes tiesneši (vismaz viens tiesnesis katrā jahtu bāzes vietā un vismaz viens uz katram 40
dalībnieku jahtām);
mērītāju komitejas sekretārs;
dalībnieku maiņas tiesneši (sacensībās ar komandu pārsēšanos);
protestu komitejas locekļi un sekretārs, ja protestu komiteja ietilpst sacensību komitejā.

(b) Rīkojot sacensības vairākās distancēs, sacensību komitejā papildus ietilpst:
•
•
•

distanču sacensību komiteju priekšsēdētāji - sacensību komitejas priekšsēdētāja vietnieki;
vecākie sekretāri katrā distance;
starta un finiša tiesneši (atkarībā no distanču skaita).

(c) sacensībās ar startu un finišu dažādās vietās, sacensību komitejā papildus ietilpst sacensību komitejas
priekšsēdētāja vietnieki, atkarībā no starta un finiša vietu skaita.
(d) Mazāka mēroga sacensībās sacensību komitejas skaitlisko sastāvu var samazināt, tiesnešiem uzņemoties
papildu pienākumus.
2.4. Sacensību komitejas tiesības un pienākumi , kas nav minēti burāšanas sacensību noteikumos, aplūkoti šā
dokumenta 3. – 9. punktā.

3. Sacensību komitejas priekšsēdētājs
3.1. Sacensību komitejas priekšsēdētājs atbild par sacensību norisi organizācijai, ka sacensības rīko. Sacensību laikā
neviens nevar iejaukties sacensību komitejas priekšsēdētāja darbā.
3.2. Sacensību komitejas priekšsēdētāja pienākums ir:
(а) sastādīt un parakstīt sacensību instrukciju kas saskaņota ar protestu komiteju vai žūriju;
(b) apstiprināt sacensību komitejas sastāvu pilnā apmērā;
(c) instruēt savus vietniekus un komiteju vadītājus, pārliecināties vai viņi un viņu padotie ir gatavi sacensību
tiesāsanai;
(d) personiski vai kopā ar atbildīgo personu (Safety Officer) instruēt jahtu vadītājus (kapteiņus), trenerus, sportistu
pārstāvjus, nodrošinājuma kuteru vadītājus, glābšanas komandas un tiesnešus par pasākumiem, lai nosargātu cilvēku
dzīvības;
(e) atlikt vai atcelt sacensības gadījumos kad:
•
•
•

hidrometeoroloģiskie apstākļi nav labvēlīgi;
sacensību vieta, tiesnešu inventārs, sakaru un signalizācijas līdzekļi, nodrošinājuma kuteri nav
pietiekami sagatavoti un neatbilst nepieciešamajām prasībām;
nav nodrošināta medicīniskā apkalpe.

(f) operatīvi vadīt sacensību komiteju, neaizstājot tiesnešus, bet pastāvīgi uzraugot viņu darbu;
(g) izvēlēties kārtējā brauciena distanci;
(h) vadīt distances tiesnešu un glābšanas dienesta darbu;
(i)

iecelt tiesnesi, kas viņa prombūtnes laikā varētu pildīts sacensību komitejas priekšsēdētāja pienākumus;

(j) pēc sacensībām izanalizēt tiesnešu darbu un sacensību atskaites dokumentā ierakstīt tā novērtējumu, kas
saskaņots ar sacensību komitejas priekšsēdētāja vietnieku, galveno sekretāru un mērītāju komitejas
priekšsēdētāju;
(k) nākamajā dienā pēc sacensību beigām nodot rīkotājorganizācijai visus ar sacensībām saistītos dokumentus un
sacensību komitejas atskaiti. Pēc Latvijas Zēģelētāju savienības (LZS) kalendārā iekļautajām sacensībām to
rezultātu protokolus un atskaiti nodod LZS.
3.3. Sacensību komitejas priekšsēdētājam ir tiesības:
(a) grozīt sacensību instrukciju un kalendāru (grafiku), ja nepieciešams;
(b) saīsināt vai grozīt distanci, atlikt vai atcelt sacensības RRS 27., 32. un 33. noteikumā vai sacensību
instrukcijā paredzētajos gadījumos;
(c) pārcelt vai atstādināt tiesnešus, kas netiek galā ar saviem pienākumiem vai pārkāpj sacensību noteikumus;
3.4. Visi sacensību komitejas priekšsēdētāja lēmumi ir jāpamato, atsaucoties uz atbilstošajiem RRS noteikumiem.
Lēmumam pārtraukt sacensības ir jābūt rakstveidā un tas jāpievieno attiecīgās sacensību dienas dokumentiem.
4. Distances sacensību komitejas priekšsēdētājs
Distances sacensību komitejas priekšsēdētājs ir sacensību komitejas priekšsēdētāja vietnieks ar šā nolikuma 3.2. (d),
(f), (g), (h), (j), 3.3 (b) un 3.4. punktā minētajiem pienākumiem un tiesībām.
5. Distances tiesnešu grupa
5.1. Distances tiesnešu grupā ietilpst tiesneši, kas atrodas sacīkšu komitejas kuteros (motorlaivās) vai citos Sacensību
komitejas priekšsēdētāja vai distances sacensību komitejas priekšsēdētāja norādītajos novērošanas punktos.
Katrā kuterī (motorlaivā) vai novērošanas punktā tiek nozīmēts galvenais (vecākais) tiesnesis.
5.2. Distances tiesneši (Mark Layers):
(a) uzstāda distances zīmes, kontrolē to atrašanās vietu, veic pasākumus, lai atjaunotu zīmes pozīciju
gadījumos, kad tā nonesta, vai uzstāda jaunu zīmi;

(b) novēro sacensību dalībnieku jahtas, speciālā veidlapā fiksējot laiku un kārtību, kādā tās apņem vai neapņem
zīmi;
(c) ja iespējams, sniedz palīdzību jahtām, kas cietušas avārijā un radušies reāli draudi cilvēka dzīvībai;
(d) iesniedz ziņojumu sacensību komitejas priekšsēdētājam gadījumos, kad iespējams sacensību komitejas
protests pret kādu no jahtām.
6. Starta un finiša tiesnešu grupa
6.1.

Starta tiesnešu grupa

Starta tiesnešu grupu vada vecākais starta tiesnesis.
Starta tiesnešu grupa:
(a) pēc sacensību komitejas (vai distances sacensību komitejas) priekšsēdētāja norādījumiem ierīko starta līniju;
(b) veic laika kontroli un vada starta procedūru;
(c) aizpilda starta protokola veidlapu(-as), novēro jahtas, kas manevrē starta rajonā, fiksē gadījumus, kad jahta(-as)
priekškaikus šķērso starta līniju, uzskaita jahtas, kas pārkāpušas RRS 30.1, 30.2 vai 30.3 noteikumu, un jahtas,
kuras kļūdu labojušas vai nav labojušas;
(d) regulāri nosaka vēja ātrumu un virzienu, mākoņainumu, gaisa un ūdens temperatūru, sacensību akvatorijas
stāvokli.
Starta tiesnesis, kura darba pozīcija atrodas starta līnijas galā uz tās turpinājuma, starta signāla brīdī vai minūti pirms
tā, ja spēkā RRS 30.noteikums, personiski nosaka jahtu stāvokli attiecībā pret starta līniju un dod komandu, vai
nepieciešams individuāla vai kopīga atsaukuma signāls;
Kad starta procedūra beigusies, vecākais starta tiesnesis kopā ar sekretāru, raksta oficiālo starta protokolu.
6.2.

Finiša tiesnešu grupa

Finiša tiesnešu grupu vada vecākais finiša tiesnesis.
Finiša tiesnešu grupa:
(a) pēc sacensību komitejas (vai distances sacensību komitejas) priekšsēdētāja norādījumiem ierīko finiša līniju;
(b) dod svilpes signālu brīdī, kad jahta šķērso finiša līniju;
(c) aizpilda finiša protokola veidlapu, tajā fiksējot jahtas numuru, finiša laiku un protestu pieteikumus (to
pieņemšanu apstiprina mājiens ar sarkanu karogu);
(d) regulāri nosaka vēja ātrumu un virzienu, mākoņainumu, gaisa un ūdens temperatūru, sacensību akvatorijas
stāvokli.
Finiša tiesnesis, kura darba pozīcija atrodas starta līnijas galā uz tās turpinājuma, personiski nosaka, kad un vai
pareizi jahtas finišē.
Kad finiša procedūra beigusies, vecākais finiša tiesnesis kopā ar sekretāru, raksta oficiālo finiša protokolu.
7. Sacensību sekretariāts
7.1. Sekretariāta uzdevumi
Sekretariāta darbu vada galvenais sekretārs.
Sacensību sekretariāts:
(a) piedalās mandātu komisijas darbā, protokolē sacensību komitejas sanāksmes, sagatavo ar sacensību tiesāšanu
saistītos dokumentus, sacensību komitejas priekšsēdētāja rīkojumus, apkopo materiālus, kas nepieciešami
mandātu komisijas un sacensību komitejas atskaitēm;
(b) sastāda oficiālos sacensību dalībnieku jahtu, to apkalpes un sacensību komitejas tiesnešu sarakstus, ko
apstiprina mandātu komisija;
(c) kopā ar starta un finiša tiesnešu grupu aizpilda starta un finiša protokolu veidlapas, pieņem tiesnešu
ziņojumus un protokolus par to, kādā kārtībā jahtas apņēmušas distances zīmes;

(d) kopā ar saskarsmes tiesnešiem savāc dalībnieku parakstītos apliecinājumus (reversālus), ka distance veikta
pareizi, pieņem, protestus un maksājumus par tiem, pieprasījumus atjaunot rezultātu, citus dalībnieku
iesniegumus;
(e) aprēķina dalībnieku individuālos un komandu rezultātus, izvieto oficiālajā informācijas stendā (Official Notice
Board, ONB) sacensību dalībniekiem nepieciešamos materiālus.
8. Saskarsmes tiesneši
8.1. Saskarsmes tiesneši pakļauti sacensību komitejas priekšsēdētājam vai viņa vietniekiem distancēs, bet tiesnešu
dokumentācijas lietās – galvenajam sekretāram.
8.2. Saskarsmes tiesnešu uzdevumi
Saskarsmes tiesneši:
(a) informē sacensību dalībniekus par visiem saistošajiem sacensību un mērītāju komitejas lēmumiem;
(b) pārbauda, vai visi dalībnieki ir parakstījuši apliecinājumus (reversālus), ka distance veikta pareizi;
(d) kontrolē, lai jahtas ievēro to bāzēšanās vietās noteiktos iziešanas un pienākšanas noteikumus;

(e) informē sacensību dalībniekus par medicīnisko aprūpi, jahtu remontu u.c. pakalpojumiem;
(f) kad beidzies reversālu iesniegšanas termiņš, nodod galvenajam sekretāram sarakstu par jahtām, kuras nav
iesniegušas apliecinājumu, ka distance veikta pareizi, atzinušas kādā pārkāpumā, izstājušas no sacensībām,
atgriezušas ostā vai iesniegušas cita veida ziņojumu.
9. Mērītāju komiteja
9.1. Mērītāju komiteju (Measurement Committee) vada mērītāju komitejas priekšsēdētājs, kuram nacionāla vai

augstāka līmeņa sacensībās ir jābūt oficiālam Latvijas Zēģelētāju savienības (LZS) vai ISAF mērītājam.
Mērītāju komiteja veic jahtu kontrolapmērīšanu, kuras mērķis – visiem dalībniekiem nodrošināt vienlīdzīgus
sacensību nosacījumus un veicināt drošību.
9.2. Mērītāju komitejas uzdevumi
Mērītāju komiteja:
(a) pārbauda jahtu mērgrāmatas, sertifikātus vai
dokumentus, kas prasīti sacensību pieteikumā;

tehniskās apskates aktus un, ja nepieciešams, arī citus

(b) pārbauda jahtu kuģošanas drošības iekārtas un aprīkojumu;
(b) pārbauda jahtu atbilstību sacensībām pieteiktās klases noteikumiem, reģistrācijas dokumentos fiksētajiem
parametriem un izmēriem;
(c) pārbauda jahtas numura un nacionālas piederības burtu izvietojuma pareizību uz burām;
(d) iesniedz mandātu komisijai ziņojumu par jahtām, kurām pirms sacensībām veikta kontrolapmērīšana (pārbaude),

kā arī par jahtām, kas pieteiktas atbilstoši RRS 78.2 noteikumam;
(e) dod slēdzienus par protestiem un rezultāta atjaunošanas pieprasījumiem, kas saistīti ar jahtu apmērīšanu vai
atbilstību klases noteikumiem;
(f) atbilstoši sacensību nolikumam vai sacensību instrukcijai veic jahtu kontrolpārbaudes un kontrolmērījumus;
(g) pārbauda reklāmas materiālu izvietojuma pareizību uz jahtām.
9.3. Kontrolapmērīšanas instrukcija
Mērītāju komitejas darba laiku un darba kārtību nosaka kontrolapmērīšanas instrukcija
Kontrolapmērīšanas instrukcijā ir jānorāda šāda informācija:
(a) norāde par sacensībās lietoto klašu noteikumu vai izlīdzināsanas (handikapa) sistēmu, to grozījumu vai
papildinājumu izdošanas gadu;

(b) mērītāju komitejas darba laiks, atrašanās vieta un apmērīšanas procedūra, vai norāde par to, ka mērītāji jebkurā
brīdī pirms sacensībām vai pēc jebkura brauciena var jahtu apskatīt;
(c) jahtu apmērīšanas grafiks;
(d) noteikumi par to, kā jahta jāsagatavo apmērīšanai;
(e) noteikumi par to, kā jahta (buras, aprīkojums) jāsagatavo atkārtotai apmērīšanai gadījumos, kad atklājas
neatbilstība mērgrāmatai, klases vai ISAF speciālajiem noteikumiem;
(f) kārtība, kādā saņemama atļauja izmainīt, aizvietot vai remontēt jahtas aprīkojumu;
(g) apmērīšanai uzrādītā un/vai sacensībās izmantojamā aprīkojuma daudzuma (skaita) ierobežojumi;
(h) kārtība, kādā jahtas finiša laikā tiks apziņotas par pārbaudi vai kontrolapmērīšanu.

9.4. Mērītāju komitejas atskaite
Kad sacensības beigušās, mērītāju komitejas priekšsēdētājs iesniedz mērītāju komitejas atskaiti, ko pievieno
sacensību komitekas priekšsēdētāja atskaitei.
10. Protestu komiteja
10.1. Protestu komitejas (Protest Committee, PC) uzdevumi un pienākumi

(a) Protestu komitejas tiesības, galvenie uzdevumi un pienākumi norādīti burāšanas sacensību noteikumos;
(b) Ja sacensību vai kontrolapmērīšanas instrukcijā paredzēta izvēletu jahtu pārbaude vai kontrolapmērīšana pēc

finiša, protestu komiteja tās izvēlas izsolē, kuras rezultāti tiek nodoti sacensību vai mērītāju komitejai pirms
pirmās jahtas finiša attiecīgajā klasē vai ieskaites grupā;

10.2. Protestu komitejas sastāvs
(a) Protestu komitejā ietilpst tās priekšsēdētājs, vismaz divi komitejas locekļi un sekretārs, ja nepieciešams;
(b) Ja sacensības notiek vairākās distancēs vai dalībnieku ir ļoti daudz, protestu komiteju var attiecīgi sadalīt vismaz
trīs komisijas locekļu grupās, kuras vada grupas priekšsēdetājs.
10.3. Protestu komitejas darba kārtība
Protestu komitejas darba kārtība aprakstīta RRS 5. daļā un M pielikumā. Saskaņā ar RRS 60.3 (a) vai 67.noteikumu
un F pielikumu pēc protestu komitejas priekšsēdētāja izvēles vienam komitejas loceklim vai novērotājam var uzdot
sagatavot izskatāmā protesta situācijas aprakstu, liecinieku un informācijas avotu sarakstu.
10.4. Protestu komitejas dokumentācija
Protestu komitejas priekšsēdētājs:
•
•
•

sagatavo dokumentus, ja iesniegta apelācija;
sagatavo un iesniedz pieprasījumu saskaņā ar RRS 70.2 noteikumu;
sagatavo komisijas darba atskaiti.

11. Klātienes tiesnešu (Umpire) brigāde
11.1. Klātienes tiesnešu brigādes uzdevumi
Klātienes tiesnešu brigādes pamatuzdevumi norādīti RRS C pielikumā.
11.2. Klātienes tiesnešu brigades sastāvs
Klātienes tiesnešu brigāde sastāv no vecākā klātienes tiesneša un klātienes tiesnešiem.
Klātienes tiesnešu brigādes skaitliskais sastāvs atkarīgs no vienlaikus notiekošo sacensību skaita, bet nevar būt
mazāks par diviem tiesnešiem katrās sacensībās. Klātienes tiesnešu brigādes skaitliskais sastāvs komandu sacensībās

ir ne mazāks par diviem tiesnešiem katra komandu pāra sacensībās.
11.3. Galvenais klātienes tiesnesis
(a) Galvenais klātienes tiesnesis var būt arī protestu komitejas priekšsēdētājs.
(b) Galvenais klātienes tiesnesis vada visas brigādes darbu, kā arī:
•

gan krastā, gan uz ūdens nodrošina informācijas apmaiņu starp sacensību komiteju un klātienes tiesnešu
brigādi;

•

vada klātienes tiesnešu un sacensību dalībnieku sapulces;

•

sagatavo galvenā klātienes tiesneša atskaiti.

12. Sacensību komitejas priekšsēdētāja vietnieks organizācijas un drošības lietās
Sacensību komitejas priekšsēdētāja vietnieku organizācijas un drošības lietās var iecelt jahtklubs, kurā sacensības
bāzējas.
12.1. Nodrošinājuma grupas sastāvs
Nodrošinājuma grupu izveido no sacensības rīkojošas organizācijas darbiniekiem.
12.2. Nodrošinājuma grupas pienākumi
Nodrošinājuma grupa:
(a) pieņem sacensību dalībniekus un viņu jahtas, organizē aprīkojuma iekraušanu un izkraušanu, ierāda stāvvietas un
remonta darbnīcas;
(b) sagatavo aprīkojumu distanču ierīkošanai, tiesnešu un mērītāju inventāru, signalizācijas, sakaru u.tml.
līdzekļus;
(c) sagatavo vietu vai telpas sacensību atklāšanas un noslēguma ceremonijai;
(d) uztur kārtību sacensību, mērītāju un protestu komitejas darba telpās;
(e) nodrošina meteoroloģiskās informācijas laicīgu saņemšanu;
(f) nodrošina tiesnešu un glābšanas kuteru darbību.

