
MICRO, Q-25, PLATU



Vispārīgi

        Jahtu klases:

40 jahtu

Ieskaites grupas:

1) Mikro klase
a.  Overall
b. "Racer" divīzija
c. "Cruiser" divīzija

2) LYS
a. Q-25
b. Beneteau Platu

Mikro  klase  tika  dibināta 
1977. gadā   ar   nolūku 
veicināt          burāšanas
pieejamību    plašākam 
sabiedrības          lokam
drošības  un  lietošanas
ērtības ziņā.
Garums: 5.5 metri
Svars: >560 kilogramu

Q-25 klase  izveidota Latvijā.
Šī klase nodrošina iespēju  
sacensībām    kvalificēties
vairāk   jahtu,  kas  ikdienā 
varbūt  netiek  izmantotas
tikai sportiskiem mērķiem.

Garums: 6.70 - 8.00 metri
Svars: 850 -2000 kilogramu

150 sportistu

300 līdzjutēju un viesu

10 aizraujošu startu

3 sportiskas dienas

2 neaizmirstami vakari

Micro Class Q-25



        "Rīgas Kauss burāšanā"   ir  augsta  sportiska  ranga  sacensības  burāšanā  un  košs
piedzīvojums Daugavas ūdeņos Rīgas pilsētas svētku notikumu pašā vidū.
        Rīgas pilsētai ir ekskluzīvas priekšrocības attiecībā uz ūdenstilpņu pieejamību
un  izmantošanu  sabiedrībai  redzamā  un  labvēlīgā  veidā.  Burāšanas  sports un
sporta   pasākumi    ir   viens    no    veselīgākajiem,    videi    draudzīgākajiem    un
aizraujošākajiem veidiem kā izmantot plašo Daugavas arēnu.
        Rīgas pilsētas svētki  jau tradicionāli ir kultūras  un  sporta pasākumu festivāls
ar programmu,  kas piesaista  plašu  sabiedrības interesi.   Starp  labi  pazīstamām
aktivitātēm  katru gadu  sevi  piesaka  jauni,  spilgti  un  līdz  šim  nebijuši  projekti.
Pagājušogad   Rīgas  kausa   izcīņa   burāšanā  izraisija  lielu  vietējo  dalībnieku  un 
publikas interesi.  2014.gadā  šo  kausa  izcīņu  kuplinās  Eiropas  kausa  posms  un 
Latvijas atklātais čempionāts, kurā piedalīsies ap 40 komandu no Latvijas, Krievijas,
Polijas, Vācijas, Francijas un citām valstīm.
        Tepat  Rīgas  centrā,  ar pieejamību skatītājiem,  būs  iespēja  redzēt burāšanas
sporta   dinamiskāko   un   aizraujošāko   dimensiju,   sekot  līdzi  sacensību  norisei
gan dabā, gan tiešsaistē - elektroniski.
        Sacensību distance izvietota Daugavā starp Ķipsalu un Andrejsalu, kur ir plaša
redzamība.     Bāzē     nodrošināta     elektroniska    sacensību     norises    projekcija
ar  komentāriem. Organizēta  iespējas  pietuvoties  distancei  ar  skatītāju  kuģīti.  Ir
VIP  zona  sekošanai  sacensībām  no  ekskluzīva  skatu  punkta  ar papildu ērtībām
atbalstītājiem   un   to   viesiem.    Ekskluzīva    iespēja   pozicionēties   atraktīvā   un
neparastā veidā saviem klientiem un partneriem. 

Tiesnešu zona

Sacensību bāze

Distance

Tehniskais parks

Autostāvvieta

Skatītāju zona



Sacensību programma

saviesīgs pasākums saviesīgs pasākums

dalībnieku reģistrācija

dalībnieku vakariņas res. "Sunset" dalībnieku vakariņas res. "Sunset" 

treniņbraucieni

pirmais brīdinājuma signāls

pirmais brīdinājuma signāls

pirmais brīdinājuma signāls

pēdējais starts

sacensību atklāšana

apbalvošana

teniņsacensības

dalībnieku reģistrācija
"Rīgas Kausam burāšanā"



Ķīpsala

Piestātne Ķīpsalā

Uz laivu iecelšanu

Uz Vecrīgu Krāns Laivu piestātne Pagrieziens uz Andrejsalu Autostāvvieta Andrejsalā

Sacensību birojs

Atputas zona - restorāns

Distance

Sacensību bāze izvietota Andrejsalā,
kas ir mūsdienu Rīgas radošā piestātne

pašā pilsētas centrā

Uz Vecrīgu, uz Ķīpsalu
Uz laivu iecelšanu

Uz Vecrīgu
Uz viesnīcu "Alberts"

Pasažieru osta

Daugava

Elizabetes iela

Sakaru iela

Hanzas iela

Eksporta iela

Andrejosta
s ie

la

Uz viesnīcu
"Alberts"

Balasta dambis



Svarīgas adreses:
Sacensību bāze:
Andrejsalas iela 4a

Laivu ielaišanas krāns:
Eksporta iela 1a

Viesnīca "Alberts":
Dzirnavu 33

Riga City Camping:
Rietumu iela 2

Jahtu un treileru novietošana pirms sacensībām:
Mūkusalas biznesa kvartāla apsargājamā teritorijā:
Mūkusalas 41b, Rīgā
Par vietas rezervāciju lūgums sazināties ar organizātoriem!

Jahtu ielaišana ūdenī un izcelšana ar ceļamkrānu:
Andrejostas jahtklubs, Eksporta iela 1a, Rīga
(tikai labais pagrieziens no Eksporta ielas)

Jahtu treileru novietošana Andrejsalā: 
informācija sekos

Par jahtu nomas iespējām lūgums sazināties ar organizātoriem!

Andrejsalas iela 4a

Mūkusalas iela 41b

Jahtu un treileru novietošana



Sacensību bāzes
vieta Andrejsalā

Sacensību o�ciālā
viesnīca "Alberts"

Sacensību bāzes
vieta AndrejsalāSacensību o�ciālais

kempings "Riga City Camping"

Riga City Camping
Rietumu iela 2, Rīga
www.rigacamping.lv
tel.: +371 67065000
e-pasts: camping@bt1.lv

Albert Hotel
(ar "Rīgas Kauss burāšanā" rezervāciju)
Dzirnavu iela 33, Rīga
www.alberthotel.lv
Single  - 75 EUR par nakti
Double - 80 EUR par nakti
(brokastis, Wi-Fi - iekļauti cenā)
        Albert Hotel ir unikāla vidējās klases viesnīca Rīgas klusajā
centrā. apmēram 10-15 minūšu gājienā no Andrejsalas.
        Rezervējot nummuriņus ar Rīgas Kausa burāšanā
atlaidi lūgums sazināties ar viesnīcu pa:
        e-pastu: reservations@alberthotel.lv
        tel.: +371 67142747
(lietojiet promo kodu: "Riga Sailing Cup")
        Rezervācija ar šo atlaidi jāveic līdz 2014.gada 30.jūnijam!
Informācija par citām apmešanās iespējām Rīgā:
http://www.liveriga.com/lv/99-naktsmitnes
kā arī izmantojot starptautiskās rezervēšanas sistēmas.



Ideāla skatu terase dabā, izsekošana notikumiem distancē tiešsaistē,
 baudot atspirdzinošus dzērienus vai maltīti.

Iespēja atbalstīt savus favorītus uz ūdens,
vērojot sacensību norisi no skatītāju kuģīša

Visu dienu garumā atrakcijas bērniem

Piektdienas un sestdienas vakarā saviesīgi pasākumi,
                         piedaloties burātājiem un sacensību viesiem

Rīgas svētku programmas aktivitātes turpat Andrejsalā vai Vecrīgā



 

 
 

http://www.riga-airport.com
http://www.airbaltic.com

http://www.stenaline.lv
http://www.tallinksilja.com

http://www.dfdsseaways.lv

http://travel.ldz.lv/lv/ldz/saraksts-cenas

http://www.aveline.lv

http://ecolines.net/lv
http://www.eurolines-latvia.lv
http://www.simpleexpress.eu/lv

http://www.luxexpress.eu

http://www.baltictaxi.lv

Rīga ir ērti sasniedzama ar automašīnu, autobusu,
vilcienu, kuģi vai lidmašīnu. Parvietošanās uz vietas
Rīgas pilsētā ar taksi izmaksā vidēji ap 10 EUR vienam
braucienam. Iesakām izmantot BalticTaxi.



RIGA

Regate notiek pilsētas svētku laikā, 
tapēc katra iela ir pārvērsta par svinību vietu
un gandrīz uz katra stūra tevi gaida pārsteigumi

Rīga - arhitektūras pērle, īpaši tās jūgendstils,
kurš tik krāšņs nav atrodams nekur citur pasaulē       

       Vecpilsēta uzrunā ar savu viduslaiku
       gaisotni, zvanu skaņām un torņos 
       sēdošiem gan gaiļiem, gan kaķiem

   Kvalitāte - omulīgos restorānos, ziedos 
ieskautās ielas kafejnīcās, krāšņos
lielveikalos un draudzīgās 
amatnieku un zemnieku
bodītēs

5 galvenie iemesli, kāpēc
15., 16., 17., augustā
Tev jābūt Rīgā

Rīga 2014 ir Eiropas kultūras galvaspilsēta
un tam veltīti neskaitāmi kultūras pasākumi.



http://www.latvia.travel/lv http://liveriga.com/lv/ http://riga2014.org/ http://www.rigassvetki.lv/ http://www.sigulda.lv/



Organizē:

Latvijas Mikro klases
jahtu asociācija
Kristīne Kanska
tel.: +371 29247411
e-pasts:  kanska1409@gmail.com

Sporta klubs "eos"
valdes priekšēdētājs
Māris Stakens
tel.: +371 27088688
e-pasts: eosriga@gmail.com

Atbalsta:

http:// www.facebook.com/rigasailingcup

Sacensību nolikums:

http://failiem.lv/g/rmcofbd#i1

http://www.youtube.com/watch?v=PDqH_LQ5t2g

www.draugiem.lv

www.riga.lv

www.rigassvetki.lv

www.sailinglatvia.lv

www.tvnet.lv

www.rigaradio.lv

Informatīvais tālrunis un e-pasts:

+371 27088688         eosriga@gmail.com


