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Apstiprinu 1931. g. 1. jūnijā,

J. A nnu s s.

Finanču ministris.

I. DAĻA.

Valdības rīkojumi.

I. Nodaļa.

Noteikumi

par Latvijas jachtklubos reģistrē-
tām jachtām.

1. Braukt zem Latvijas jachtklubu flagas
atļauts tikai tām buru, motor- vai airu jachtām,
kuras reģistrētas kādā no valdības apstipri-
nātiem Latvijas jachtklubiēm.

Zem Latvijas zēģelētāju savienības flagas
jachtām atļauts braukt tikai ar šīs savienības

rakstisku atļauju.
2. Uz ārzemēm jachtām atļauts braukt

tikai zem nacionālā karoga vai Latvijas zēģe-
lētāju savienības flagas.

3. Katram jachtklubam jāved jachtu reģi-
strēšanai sevišķa grāmata, kurā jāatzimē:
1) jachtas vārds, bet ja agrāk tai bijuši citi

vārdi, tad arī tie;
2) īpašnieka vārds un uzvārds un pastāvīgā

dzīves vieta;
3) būves gads un galvenais būvmateriāls;
4) vai jachtai ir klājs;
5) mastu skaits;
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6) jachtas galvenās izmēras metros: lielākais

garums, lielākais platums, iekšējais dziļums
jachtas vidū;

7) vidēja iegrime;
8) vai jachtai ir nolaižams ķīlis;

9) buru lielums kvadrātmētros (pie motor-

jachtām dzinēja tips un mašīnspēja indi-

cētos zirga spēkos);
10) jachtas reģistrācijas apliecības vai licences

izdošanas datums un numurs;

11) pazīšanas vimpeļa apraksts un zīmējums.
Aizliegts jachtu reģistrēt vairāk nekā vīenā

jachtklubā.

4. Jachtklubā reģistrētas jachtas vārdu

atļauts mainīt vienīgi ar Jūrniecības departa-
menta atļauju.

5. Jachtklubā reģistrētām un no tā par

braukšanas spējīgām atrastām jachtām kluba

valde iesniedz pēc Jūrniecības departamenta
apstiprināta parauga jachtas reģistrācijas aplie-
cību, kura dod tiesību braukt zem jachtkluba
flagas netraucēti kā pa jūru, tā arī pa upēm un

ezeriem Latvijas robežās, pie kam izbraucot

no Latvijas ostām jurā, tāpat atgriežoties Lat-

vijas ostās no jūras, jachtām nav jāpieteicas
muitnīcās, ne ari pie kuģu pieņemšanas sardzēm

(brandvachtēm).
Jachtai uz muitas, robežsargu vai ostas

valdes kuteru attiecīgu signālu jāapstājas.
6. Katru gadu līdz 15. janvārim jacht-

klubiem jāpiesūta Jūrniecības departamentam
un attiecīgai ostas valdei saraksts par jachtām,
kuras reģistrētas jachtklubā uz tekoša gada
1. janvāri.

Sarakstiem jāsatur par jachtām šo notei-

kumu 3. pantā norādītie dati.

7. Par jachtu vadītājiem tāļos un tuvos

jūras un iekšējo ūdeņu braucienos var būt per-
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sonas ar kuģu vadītāju diplomiem, vai kuras

izturējušas kommisijas pārbaudījumu pēc Jūr-
niecības departamenta apstiprinātas pro-

grammas.

Personas, kas vēlas iegūt jachtas vadītāja
tiesības tāļos vai tuvos jūras braucienos, pār-
bauda kommisija, kurā ieiet Jūrniecības departa-
menta pārstāvis kā priekšsēdētājs un kā lo-

cekļi — pa vienam pārstāvim no katra vietējas
ostas jachtkluba, bet personas, kas vēlas iegūt

jachtas vadītāja tiesības iekšējo ūdeņu brau-

cienos, ir atļauts pārbaudīt katram jachtklubam
atsevišķi, bez Jūrniecīebas departamenta pār-

stāvja piedališanas kommisijā.

Katrā ostā, kurā atrodas jachtklubi, pār-
baudījumi noturami pēc vajadzības vienreiz

gadā, kopīgi visiem vienas ostas jachtklubiem.
Pārbaudījumu kārtību un laiku, pēc vienošanās

ar jachtklubiem nosaka Jūrniecības depar-
taments.

Piezīme: Par tuviem braucieniem uzskatāmi brau-

cieni: Baltijas jūrā un viņas līčos, Beltā, Zundā un

Kategatā līdz līnijai Skagens-Lindesnes un caur

Ķeizara Vilhelmakanālu līdz Emsas ietekai.

8. Jachtām, kuras dodas ārzemju brau-

cienos, bez parastās reģistrācijas apliecības
jābūt vēl apgādātām ar īpāšu atļauju (licenci)

ārzemju braucieniem. Licences izsniedz attie-

cīgā ostas valde uz jachtkluba rakstisku pie-
prasījumu, pie kura jābūt klātpieliktām jachtas

personāla pasēm. Kara dienestā iesaucamos

gados stāvošām personām — Latvijas pilsoņiem
reizē ar pasēm jāiesniedz no attiecīgas kara

iestādes iždota atļauja izbraukšanai uz ārzemēm.

Licences izdod uz vienu kalendāra gadu.

Jachtas vadītāja maiņas gadījumā jachtai
izdotā licence apmaināma pret jaunu.
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Licences pēc viņu derīguma izbeigšanās
jachtklubi piesūta ostas valdei, kura licences

izdevusi, vēlākais līdz 1. februārim.

9. Licence ir tai pašā laika jachtas per-
sonāla saraksts. Pārmaiņas, kuras varētu celties

jachtas personāla sarakstā pēc licences izdo-

šanas, jāapliecina: iekšzemē — attiecīgā ostas

valdē, bet ārzemēs — pie tuvāka Latvijas kon-

sulārā pārstāvja.

10. Jachtas, kuras brauc uz ārzemēm vai

atgriežas no ārzemēm, padotas muitas pār-
baudīšanai līdzīgi tirdzniecības kuģiem, pie kam

visiem uz jachtas esošiem kuģa materiāliem un

pārtikas vielām, kuri pārsniedz jachtai ceļam
vajadzīgo daudzumu, jābūt atzīmētiem jachtas
vaditāja vai jachtkluba biedra rakstiskā pie-
teikumā.

11. Par jachtas izbraukšanu no ostas uz

ārzemēm bez muitnīcas rakstiskas atļaujas

jachtkluba biedrs resp. jachtas vadītājs sodāms

tirdzniecības kuģiem uzliekamo sadu apmērā.

12. No ārzemēm ienākošām jachtām jā-
apstājas muitas rajonā un jāpaceļ pazīšanas
vimpelis. Jachtas vadītājs un jachtas komanda

nedrīkst atstāt jachtu līdz kamēr uz jachtas
nebūs ieradušies muitas ierēdņi jachtas

apskatei.
Par šā noteikuma neizpildīšanu jachtas

vadītājs sodāms likumā paredzētā kārtībā.

13. Visas zem Latvijas jachtklubu vai

Latvijas zēģelētāju savienības flagas braucošās

jachtas uzskatāmas par sporta vai izpriecas
laivām. Tām nav tiesības pārvadāt pasažierus
un preces; pretējā gadījumā jachtai atņemami

jachtas dokumenti un tai jāmaksā ostas no-

dokļi uz vispārējiem pamatiem.
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14. Uz jachtas esošais kuģa materiāls,

piederumi un pārtikas vielas nedrīkst bez mui-

tas nomaksas pārsniegt ceļam vajadzīgo
daudzumu.

15. Ja uz jachtas brauc tās īpašnieks vai

kluba loceklis, tad jachta var nest kluba stan-

dartu, pretējā gadijumā tā nes pazīšanas
vimpeli.

Jachtklubu flagu apraksts,

16. Jachtkluba flaga ir balta ar

zilu taisnu krustu vispāri flagai, kuras virsējā,
mastam pieguļošā četrstūri ievietots valsts ka-

rogs, bet četrstūrī apakš viņa attiecīga jacht-
kluba likumīgi apstiprināts ģerbonis.

Latvijas zēģelētāju savienības

flagas apraksts.

17. Latvijas zēģelētāju savie-

nības flagai ir nacionālā karoga krāsas, ar

vidū, uz apaļa balta laukuma ievietotu, finanču

ministra apstiprinātu savienības ģerboni.
18. Kluba valdes un sacīkšu ko-

mitejas standarts ir balts ar zilu taisnu

krustu vispāri standartam. Augšējā, mastam

pieguļošā četrstūrī valsts karoga vietā uz balta

laukuma jachtkluba ģerbonis. Gar flagas
apakšējo malu horicontāla sarkana strīpa vie-

nādā platumā ar krusta strīpām.
19. Goda biedra standarts ir tāds

pats kā kluba valdes standarts, tikai apakšējās
sarkanās horicontālās strīpas vietā ir zila

strīpa.

20. Goda komodora standarts ir

balts vimpelis ar strupētu ķīlveidīgu izgriezumu
galā, ar zilu taisnu krustu vispāri vimpelim un

jachtkluba ģerboni augšējā, mastam pieguļošā,
stūrī.
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21. Komodora srandarts ir tāds

pats kā goda komodora standarts, papildināts
ar zilu bumbu apakšējā, mastam piegulošā,
stūrī.

22. Vice-komodora standarts ir

tāds pats kā goda komodora standarts, tikai

gar apakšējo malu zila strīpa, vienādā platumā
ar krusta strīpu.

23. Kluba standarts ir balts vim-

pelis ar taisnu zilu krustu vispāri vimpelim.
Augšēja, mastam piegulošā, stūrī uz balta lau-

kuma ievietots jachtkluba ģerbonis.
24. 16. un 17. pantā minētās flagas ne-

samas pie gafeles noka resp. grotzēģeles
augšējās daļas (ja nav gafele), vai pakaļējā
masta galā, (pie ketč un yavl takelāžas), vai

pie pakaļējā flagštoka (motor- un airu jachtām
bez masta).

18. līdz 23. pantos minētās flagas un stan-

darti nesami mastu galos vai pie zāliņa labā

pusē, bet ja jachtai masta nav (motor- un airu

jachtām), tad pie priekšēja flagštoka.
25. Flagu un standartu krustu strīpu

platuma attiecība pret flagas un standarta

augstumu ir 1:5.

Ar šo atcelti 1924. g. 14. maijā apstiprinātie
noteikumi par Latvijas jachtklubos reģistrētām
jachtām („Vald. V.ēstn." 110. n.) un šo notei-

kumu 1930. g. 24. jūlija papildinājumi un pār-
grozījumi („Vald. Vēstn." 167. n.).

Līdšinējās pārbaudījumu programmas tie-

sību iegūšanai vadīt jachtas tālos un tuvos

jūras un iekšējo ūdeņu braucienos paliek spēkā
arī turpmāk.

Jūrniecības departamenta direktors:

A. Ozols.

Kuģniecības nodaļas vadītājs: K. Meinerts.

„
Valdības Vēstnesis" Nr. 123 no 6. jūnijā 1931 g.
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II. Nodaļa.

I. Noteikumi par pielaišanu pie pārbaudījumiem

jachtu vadītāju tiesību iegūšanai.

(Izdoti no Jūrniecības departamenta 1925. g.

15. aprilī ar 1929. g., 23. marta pārgrozījumiem.)

1. Pēc savām profesionelām tiesībām jachtu
vadītāji sadalās 3 kategorijās:

1) jachtu vadītāji iekšējos braucienos; par

iekšējiem braucieniem skaitās braucieni

upēs, ezeros un jūrā 3 jūras jūdžu at-

tāļumā no krasta;

2) jachtu vadītāji tuvos braucienos; par tu-

viem braucieniem skaitās braucieni: Bal-

tijas jūrā un viņas līčos, Beltos, Zundā un

Kategatā līdz līnijai Skagens-Lindesnes un

caur Ķeizara Vilhelma kanālu līdz Emsas

ietekai;

3) jachtu vadītāji tāļos braucienos; par tāļiem
braucieniem skāitās braucieni vispasaules
jūru un okeānu ūdeņos.

2. Pie pārbaudījumiem uz jachtu vadī-

tāju tuvos braucienos pielaižamas vienīgi per-

sonas, kuras nobraukušas vismaz 100 jūras
jūdzes uz jachtām tuvos braucienos. Jachtas

vadītāja apliecība tuviem braucieniem iz-

sniedzama tikai pēc 750 jūras jūdžu cenza

nobraukšanas uz jachtām jūras braucienos, pie
kam šinī laikā jachtām jābūt apmeklējušām
mazākais 3 dažādas ostas.

3. Pie pārbaudījumiem uz jachtas vadītāju
tāļos braucienos pielaižamas vienīgi personas,
kuram jau ir apliecība vadīt jachtas tuvos brau-

cienos, un kuras patstāvīgi vadījušas jachtas
jūras braucienos kopsumā ne mazāk par 1000

jūras jūdzēm.
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4. Pie pārbaudījumiem jachtas vadītāju
tiesību iegūšanai pielaižamām personām jābūt
ar redzes spēju (ar brillēm vai bez tām) ne

mazāk par 0,5. Daltonisti, tāpat arī personas
ar smagiem defektiem dzīvē, pie pārbaudīju-
miem nav pielaižamas.

5. Jachtas vadītāju apliecības tuviem un

tāļiem braucieniem izsniedz vienīgi pilngadibu
(21 gādu) sasniegušām personām, bet iekšējiem
braucieniem — 18 gadu vecam personām.

Rīgā, 23. martā 1929. g.

Jūrniecības departamenta direktors:

A. Ozols.

Kuģniecības nodaļas vadītājs:

K. Meinerts.

II. Programa jachtu vadītājiem iekšējos braucienos.

A. Vispārēja daļa.

1. Jachtu iedalījums pēc takelāžas tīpiem.
2. Jachtas korpuss un viņa daļas.
3. Stāvošā un tekoša takelāža.

4. Buras un viņu daļas.
5. Apaļkoki, apkalumi un trīši (bloki).
6. Kompasa rozes iedalījums strēķos un

grādos.
7. Parašas uz jachtām (jachtu etiķete).
8. Jachtu flagas un vimpeļi. Salutēšana.

9. Attiecīga kluba statūtu un noteikumu

zināšana. Valdības izdoto noteikumu

un rīkojumu zināšana attiecībā uz

jachtklubiem.

B. Jachtu vadīšana.

1. Stūres komandas.

2. Jachtas vadišana ejot ar velkoni.

3. Jachtas vadišana iekšējos ūdeņos, straumē

un uz jūras.
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4. Rīkošanās pie avārijas, sadursmes, ap-

gāšanās, izstrandēšanas un uzejot uz

sēkli.

5. Buru uzvilkšana un nolaišana.

6. Rīkošanās beijā un vētrā.

7. Noenkurošana un izcelšanās no enkura.

8. Pieiešana un noiešana no bojas, pie-
stātnes jeb kuģa.

9. Jachtas caurgriešana (Wenden), piln-
griešana (Halsen) un pagriešana.

10. Rēvēšana.

11. Starptautiskie noteikumi par aizsar-

gāšanos no sadursmes.

12. Noteikumi par jachtas vadišanu sacīkstēs.

13. Braucamā ceļa apzīmēšana un apugu-

ņošana vietējos ūdeņos. Kuģu uguņi
un signāli.

14. Cilvēks pār malu.

15. Slīkoņu atdzīvināšana.

16. Kopzēģelēšana (švadronā).

C. Tākelēšanas darbi.

1. Masta iecelšana un izcelšana.

2. Stāvošās takelāžas uzlikšana.

3. Tauvas un takelāžas piederumi, mate-

riāli un rīki priekš viņu apstrādāšanas.
4. Uz jachtas lietojamie vienkāršākie mezgli

un cilpas.
5. Špleisēšana.
6. Galu apstrādāšana.
7. Buru piesiešana,
8. Galu ievēršana.

9. Galu aiztaisīšana.

10. Apiešanās ar jachtu un burām.

D. Praktiskā zēģelēšana (uz jachtas).
1. Buru uzvilkšana un nolaišana.

2. Noenkurot, izcelties no enkura, pieiet
un noiet no bojas, tilta vai kuģa.
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3. Jachtu caurgriezt, pilngriezt, piegriezt.
4. Cilvēks pār malu.

5. Apiešanās ar laivu (airēšana un bri-

ķēšana).
6. Stūres komandas.

III. Programa jachtu vadītājiem tuvos braucienos.

A. Zināšanas iekšējo braucienu jachtu

vadītāju programas apmērā. Personas, kuras

jau pie viena no klubiem ieguvušas tiesības

vadīt jachtas iekšējos braucienos, no panta A.

paredzētā eksāmena atsvabināmas.

B. Navigācija.

1. Uz jachtām lietojamie šķidruma un

sausie kompasi un viņu sastāvdaļas.

Kompasu uzstādīšana.

2. Jēdziens par variāciju, deviaciju un

drifti. Kursa izlabošana ar variāciju,
deviaciju un drifti.

3. Jūras kartes, viņu lasīšanu un lietošana.

4. Kursu nolikšana uz karti ievērojot
straumi.

5. Straumes noteikšana.

6. Peilējumi: 2 un 3 priekšmetu vienreizīga

peilešana (krusta peilējums); vienapriekš-

meta dubultpeilējums un divu priekš-
metu peilējums pēc starpbrīža un at-

statuma starp viņiem. Dubultpeilējums

pie leņķa starp kursu un peilējumu
45° un 90°. Tuvinoša vietas noteikšana

pēc: 1) bākas uguns peilējuma viņas

parādišanās brīdī uz redzamā apvārkšņa,
2) peilējuma un acumēra attāļums, 3)

peilējuma un jūras dziļuma.
7. Peilējumu izlabošana.

8. Grafiski uzdevumi uz kartes.

9. Lode un viņas lietošana.
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10. Lāgas, patentlagas un reliņlagas lie-

tošana.

: 11. Jachtas žurnāla vešana.

12. Jēdziens parstarptautisko signālgrāmatu.
13. Eļļās lietošana uz jūras.
14. Peldoša enkura lietošana.

C. Meteoroloģija.

1. Laika faktori: temperatūra, gaisa mi-

trums, migla un mākoņi, gaisa spie-
diens (barometrs), vējš.

2. Sakars starp vēju un gaisa spiedienu.
3. Vēja cēloņi un vēju sadalīšanās šemas

okeānos un jūrās.
4. Mēreno joslu cikloni un anticikloni.

Laika maiņas sakarā, ar ciklonu un

anticiklonu virzišanos.

5. Valdošie vēji Baltijas jūras dažādās

vietās dažādos gada laikos. Miglas.
6. Sinoptiskās kartes, viņu lasīšana un

slēdziens par varbūtējo gaidāmo laiku.

Meteoroloģiskie biļetēni.
7. Vētras signāli.
8. Laika pareģošana ar meteoroloģisko

instrumentu palīdzību pēc mākoņu
veida un virziena, kā arī citām gaisa
pazīmēm.

IV. Programa jachtu vadītājiem taļos braucienos.

A. Vispārēja daļa.

1. Jachtas uzvilkšana un nolaišana.

2. Jēdziens par jachtu būvi; galvenās iz-

mērās; ūdens izspaids; ūdens izspaida
centrs; smaguma centrs; noturība;
šķesmetacentrs; metacentriskais

aug-
stums; noturības moments.

3. Jachtes burnesība; vēja spiediens uz

burām; drifte; buru centrs un viņa
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noteikšana; saņpretestības centrs; jach-
tas pievirzībā pie vēja un novirzībā no

vēja.
4. jachtu izmerišana pec vispār pieņem-

tām formulām.

B. Jachtas vadīšana.

1. Manevrēšana atklātā jūrā. Drifte, strau-

mes iespaids uz kursu; ostās pie-
zēģelēšāna; iziešāna jūrā; rīkošānās

beijā un vētrā; peldosāis enkurs.

2. Jachtas sagatavošana tāļam brau-

cienam.

3. Starptautiskās signālu grāmatas un

flagu lietošana.

4. Lociju, jūras tabeļu v. c. rokas grā-
matu lietošāna.

C. Navigācija.

1. Straumes; paisums un bēgums; augsts
un zems ūdens.

2. Kompasa uzstādišana un lietošana.

3. Deviācijas noteikšana: 1) pēc speciālām
zīmēm ostās, 2) pēc seglinijas, 3) pec

pretpeilējumiem, 4) pēc tāļpeilējumiem.
Deviācijas tabeļu sastādīšanā. Nepira
diagrama.

4) Jūras kartes (Merkatora projekcija),
viņu lasišana un lietošana.

5. Jachtas žurnāla vešana.

6. Kursu izlabošana ar deviaciju, variāciju
un drifti.

7. Straumes iespaids uz kursu.

8. Vietas noteikšana pēc peilējumiem.
Dubultpeilējums ar straumi. Vietas

noteikšana ar 2 leņķu palīdzību starp
3 priekšmetiem.

9. Vienkāršais logrēķins.
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D. Juras astronomija.

1. Galvenie ' debess sfēras punkti un

riņķi.
2. Spīdekļu koordinātes uz debess sfēras.

3. Astronomiskais trijstūris un viņa ele-

menti.

4. Sakarība starp novērotāja ģeogrāfisko
platumu, spīdekļa meredionalo augstumu

un deklināciju.
5. Jēdziens par Kopernika sistēmu un

sakarā ar to īss paskaidrojums par de-

bess sfēras redzamo griešanos un red-

zamo īpatnējo saules kustību pa eklip-
tiku. Jēdziens par

mēneša un planēšu
redzamo īpatnējo kustību. Planēšu

atšķiršana no zvaigznēm.
6. Dienas un nakts garuma atkarība no

saules deklinācijas. Saules uzlēkšanas

un norietēšanas punktu pārvietošanās.
Zvaigžņotās debess izskata maiņa dažā-

dos gada laikos.

7. Zvaigžņu laiks. Zvaigžņu laika mērs.

Laika pārvešana grādos un otrādi. Pār-

vešanas tabeles, sakarība starp zvaigžņu

laiku, spīdekļa stundas leņķi un rektas-

cenziju.
8. Patiesais laiks un viņa mērs. Patiesā

laika nevienmērība.

9. Vidējais laiks un viņa mērs. Vidējā
saule un jēdziens par viņas griešanās
likumiem. Laika nolīdzinājums.

10. Laika salīdzināšana uz dažādiem meri-

diāniem. Laika pārvešana no viena

meridiāna uz otru. Demarkācijas līnija.
11. Jūrnieku gada grāmata un viņas lie-

tošana (anģlu un vācu).
12. Vidējā laika pārvešana īstā laikā un

otrādi.
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13. Zvaigžņu, tropiskais un pilsoniskais gads.
Vecais un jaunais laika rēķins.

14. Zvaigžņu, vidējā un īstā mēru vienību

salīdzināšana. Tabeles zvaigžņu starp-
brīžu pārvešanai vidējā laikā un otrādi.

15. Vidēja laika pārvešana zvaigžņu laikā

un otrādi.

16. Aprēķināt spīdekļa augšējās un apakšējās
kulminācijas momentus.

17. Sekstanta konstrukcijas pamati. Indeksa

kļūda un viņa noteikšana.
18. Sekstanta sagatavošana novērojumiem.

Leņķa mērišana starp zemes priekš-
metiem. Saules augstumu mērišana uz

redzamā apvārkšņa.
19. Izmērotā saules augstuma izlabošana:

apvārkšņa noliece, refrakcija, spīdekļa

pusmērs un paralakss. Saules augstuma

kopizlabojuma tabeles.

20. Platuma aprēķināšana pēc saules meri-

dionalā augstuma.

21. Pirmā lieluma zvaigžņu atrašana pie
debess sfēras.

22. Zvaigžņu augstuma mērišana uz redzamā

apvārkšņa.
23. Zvaigžņu augstuma kopizlabojuma ta-

beles.

24. Platuma aprēķināšana pēc zvaigznes
meridionalā augstuma.

25. Platuma aprēķināšanā pēc ziemeļ-

zvaigznes (Polaris) augstuma. Aprēķi-
nāšanas tabeles un novērošanas kārtība.

26. Chronometrs un viņa nozīme. Kabatas

chronometra novietošana un glabāšana
uz jachtas. Noteikumi par apiešanos ar

chronometri.

27. Chronometra salīdzināšana ar kabatas

chronometri un pulksteni.
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28. Momenta atzīmēšana pēc kabatas chro-

nometrajeb pulksteņa pie astronomiskiem

novērojumiem.
29. Chronometra korekcija. Chronometra

korekcijas noteikšana pēc atsevišķu ostu

laika signāliem un observatorijas normal-

pulsteņa.
30. Chronometra gājiens un viņa lieluma

noteikšana pēc divām chronometra ko-

rekcijām.
31. Grinviča laika noteikšana pēc chrono-

metra momenta, viņa korekcijas un

gājiena.
32. Saules stundas leņķa aprēķināšana ar

platuma, augstuma un deklinācijas pa-
līdzību.

33. Garuma aprēķināšana pēc saules aug-
stuma un chronometra momenta.

34. Jēdziens par paisumu un bēgumu.
35. Augstūdeņa tabeles Augstūdeņa mo-

menta noteikšana pēc tabelēm un jūr-
nieku gada grāmatas.

36. Kompasa izlabojuma aprēķināšana: 1)

peilējot sauli uzlēcot geb norietot, 2)

pēc spīdekļa peilējuma un chronometra

momenta. Bardvuda, Devisa un Ebsena

tabeļu lietošanas pie saules, ka ari

zvaigžņu peilējumiem.

E. Meteoroloģija.
Tuvu braucienu jachtu vadītāju kursa at-

kārtošana.

F. Pirmā palīdzības sniegšana
nelaimes gadijumos.

Rīgā, 15. aprilī 1925. g.

Jūrniecības d-ta direktors : A. L o n fc 1 d s.

Kuģņiecības nodaļas vadītājs: K. Liēpīņš.
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Apstiprinu 1931. g, 1. jūnijā.
Finanču ministris. J- Annus-

III. Nodaļa.

Jachtklubu biedru kluba uzvalka apraksts.

A. Ikdienas tērps.

Svārki no tumši zilas vilnas drēbes, ar

vaļēju noliektu drēbes apkakli, divrindu melnām

pogām ar attiecīga jachtklubā ģerboni. Uz

piedurknēm pa divām tāda pat parauga mazām

podziņām.
Kluba amata personām, jachtu īpašniekiem

un vaditājiem uz piedurknēm bez tam vēl

uzšuves no 1 centimetra platas melnas lentes:

komodoram — trīs gludas uzšuves,
vice-komodoram — divas gludas

uzšuves,
valdes loceklim — viena gluda

uzšuve,

jachtas īpašniekam — melna zīda

piecstūraina zvaigzne.

jachtu vadītājam tāļos brau-

cienos — viena gluda uzšuve ar di-

vām uz augšu un vienu uz leju no-

liektām cilpām,
jachtu vadītājam tuvos brau-

cienos — viena gluda uzšuve ar vienu

uz augšu un vienu uz leju noliektu cilpu,

jachtu vadītājam iekšējo ūdeņu
braucienos — viena gluda uzšuve

ar vienu uz augšu liektu cilpu,

goda komodoram, goda vice-

komodoram un goda biedrim

— attiecīgas augšā minētas uzšuves un

bez tam vēl viena gluda uzšuve no 21/a

centimetru platas lentes, 8 centimetru

attālumā no piedurknes apakšējas malas.
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Bikses no tumši zilas vilnas vai baltas

drēbes.

Veste no tumši zilas vilnas drebēs ar

vienu rindu melnām formas podziņām.

Cepure pēc katram jachtklubam at-

sevišķi apstiprināta parauga.

B. Svinību tērps.

Jaka no tumši zilas vilnas drēbes, priekšā

pēc frakas parauga. Jakas mugurpusē apak-
šējās malas vidū neliels, burtam „V" līdzīgas

pagarinājums. Priekšpusē divās rindās pa

četri lielas zeltitas pogas ar attiecīga jachtkluba
ģerboni. Uzšuves tādaspat kā ikdienas tērpam.

Bikses no tādas pat drēbes, bet bez uz-

locījumiem.

Veste tādas pat vai baltas drēbes, priekšā
dzīļi izgriezta, kā pie frakas uzvalka, ar četrām

mazām, apzeltītām formas podziņām.

Krekls balts ar cietām krūtīm; stāva

apkakle ar atliektiem stūriem; kakla saite

melna.

Kurpes no melnas lakādas; zeķes
melnas.

Ar šo atcelts 1926. g. 8. jūlijā apstipri-
nātais „Jachtklubu amata personu un jachtu
vadītāju dienesta apģērba apraksts" („Vald.
Vēstn." 1926. g. 149 n.).

drebēs.

Jūrniecības departamenta direktors:

A. Ozols.

Kuģniecības nodaļas vadītājs:
K. Meinerts.

Valdības Vēstnesis N° 123 no 6/VI 1931



22

II. DAĻA.

Latvijas Zēģelētāju Savienības rīkojumi.

I. Nodaļa.

Flagu lietošanas kārtība.

Ka Latvijas Zēģelētāju Savienības ta ari

L. Z. S. ietilpstošo jachtklubu flagas, brau-

cienos jāpaceļ pie groszēģeles gafeles noka;
uz jachtām ar markoni takelāžu — pie gros-
zēģeles augšējā stūra; uz jachtām ar yawl un

ketč takelašu — uz pakaļējā masta topa.
Motorjachtām braucienos flaga jāpaceļ uz

gafeles jeb, ja tādas nav, tad uz pakaļējā
flagštoka.

Airu laivas paceļ flagu tikai uz pakaļējā
flagštoka.

Kad jachta stāv uz enkura vai pietauvota
ostā tad flaga peceļama uz pakaļēja flagštoka
(izņemot yawl un ketč tākeletas jachtas, kuras

paceļ flagas uz pakaļējā masta topa.
Latvijas Zēģelētāju Savienībā ietilpstošo

klubu jachtas drīkst braukt uz ārzemēm tikai

zem Latvijas Zēģelētāju Savienības flagas.

Pacelto standartu nozīme.

a) Paceltais kluba valdes un sacīkšu ko-

mitejas standarts norāda kluba valdes

vai sacīkšu komitejas atrašanas vietu.

b) Goda komodora standarts norāda kluba

goda komodora klātbūtni.

c) Goda biedra standarts norāda kluba

goda biedra klātbūtni.

d) Komodora standarts norāda kluba ko-

modora klātbūtni.

c) Vice komodora standarts norāda kluba

vice komodora klātbūtni.
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f) Kluba standarts norāda jachtas īpaš-
nieka vai viņa vietnieka — kluba

biedra klātbūtni.

Augšā minētie standarti paceļami masta

topā vai pie zaliņa, laba pusē, attiecīgas per-

sonas resp. personu ierašanas momentā un no-

laišanu tūliņ pēc viņu aiziešanu.

g) Pazīšanas flaga resp. vimpelis paliek
pacelts visu laiku ka zēģelejot ta ari

stāvot uz enkura.

Jachtas īpašniekam jāiesūta savām klubam

savas pazišanas flagas resp. vimpeļa zīmējums
krāsās. Jachtas īpašnieks var izvēlēties, pēc
patikas, savas jachtas pazišanas flagas resp.

vimpeļa formu, zīmējumu un krāsas, bet tas

nedrīkst būt līdzīgs kādai starptautiskai signālu

flagai vai kādam citas jachtas pazišanas
vimpelim.

L. Z. S. un klubu flagas var pacelt tikai

uz klubu jachtām un klubu mastā. Paceļot
L. Z. S-bas flagu kluba mastā, zem tās jā-
paceļ attiecīgā kluba standarts.

Kluba flagas pacelšana kuģošanu atklājot
un nolaišana — kuģošanu beidzot, notiek uz

komodora vai vice-komodora pavēli.
Kluba flagu paceļ pīkst. 8. no rītā un no-

laiš saulei norietot. Šinī laikā jachtām katrā

ziņā jānes flagu šādos gadījumos:
a) lebraucot ostā vai to atstājot.
b) Garam ejot citai zem flagas braucošai

jachtai vai kuģim.
c) Garam ejot cietoksnim vai vietai jeb

ēkai kur ir uzvilkts karogs.
d) Atrodoties ārzemes vai iekšzemes os-

tās, izņemot sava kluba ostu.

c) Braucot ārzemes krastu tuvumā.

Pp. a—e noteikumiattiecās ari uz L. Z. S-bas

flagas nešanu ārzemes braucienos.



24

Laikā starp saules rietu un pīkst. 8 no

rītā kluba flagu jāpaceļ sados gadījumos:
a) Astājot ostu. Pēc ostas atstāšanas

flaga nolaižama.

b) lenākot ostā. Pēc nostāšanas uz en-

kura flaga nolaižama.

c) Atrodoties uz reida, ja kāda jachta
ienāk vai iziet no ostas.

Flaga nolaižama kad garāmbraucējs at-

tālinājās.
Pp. a-c noteikumi attiecās tāpat uz L. Z.

S-bas flagas lietošanu ārzemes braucienos.

Kluba resp. L. Z. S. flagu paceļ vai no-

laiž sekošā kārtībā:

a) Eskadres braucienos jāseko eskadres

komandiera jachtas rīcībai.

b) Ostās pēc augstākas šķiras jachtas
rīcibas.

c) Atsevišķos braucienos pēc jachtas va-

ditaja ieskatiem.

d) Kara stāvokļa laikā flagu paceļ un

nes ari pēc saules norietēšanas.

Pie flagas pacelšanas un nolaišanas salutē

visi klāt esošie paceļoties un noņemot cepures.
Kluba resp. L. Z. S. flagu ir tiesība un

pienākums nest katrai jachtai, ja viņai ir at-

tiecīga deriga reģistrācijas apliecība (flagas pa-

tentē) un kluba biedris — vaditājs ar attiecī-

gām jachtas vadīšanas tiesībām.

Ostā vai uz enkura stāvošas buru — vai

motorjachtas svinigos gadijumos izflagojās, kā-

dam nolūkam tiek lietotas vienīgi starptautiskās
signālu flagas, paceļot tās no priekšstevena
vai kliverboma noka pāri masta topam līdz

grosboma nokam.

Šoneri, yawlas un ketči paceļ flagas pāri
abu mastu topiem.
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Kad jachta izflagojusēs visām viņas burām

jābūt ievāktām, nekādi darbi nedrīkst tikt iz-

darīti uz klaja, takalažā vai ārpus borta un

kuģa ļaudis nedrikst rādities uz klaja darba

uzvalkos.

Braucienos ne buru nedz motorjachtas
neizflagojās.

Sēru gadijumos heķa flagu nolaiž uz pus
štoka un stenģa flagu līdz zāliņam; flagas
paceļ lidz vietai pēc apbēdišanas ceremonijas
izbeigšanās.

Braucienos sēra flagas nes tikai gadijumos,
kad mirušā persona atrodas uz borta.

Flagas, standarti un vimpeli ir pastāvīgi
rūpigi jāpaceļ līdz pašam masta resp. stenģa
vai flagštoka galam un tikpat rūpigi nolaižami,
neskarot ūdeni.

Ka godalgu flagas tiek lietoti jachtas
pazišanas vimpeļi samazinātā formātā, uzvelkot

tos kreisā pusē pie zaliņa vienu zem otra tik

lielā skaitā cik daudzas godalgas tekošā sezonā

ir tikušas iegūtas. Regates laikā godalgu flagas
nedrīkst pacelt.

Nekādas vārda, fantāzijas, vai citas flagas,
kuras nesaskan ar oficiālām kluba flagām,
standartiem un vimpeļiem nedrīkst pacelt uz

klubā reģistrētām jachtām nedz kluba mastā.

Gadijumos, kuri šinis noteikumos nav pa-
redzēti, jachtas vaditājs rikojās pec saviem

ieskatiem.

II. Nodaļa,

Salutēšana un Jachtu etikete.

Jachta zem L. Z. S-bas vai kluba flagas
salutē:

a) Valsts prezidenta standartam un breit-

vimpelim.
b) Satiekot Latvijas vai ārvalsts kara kuģi.
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c) Goda komodora, komodora, vice-

komodora, goda biedra un kluba

standartiem.

d) Ārzemes ūdeņos — garāmejot cie-

toksnim vai karakuģim.

c) Cita kluba ostā — iebraucot un

izbraucot.

f) Pievienojoties kluba eskadrai vai to

atstājot.
g) Kad patei tiek salutēts no citas jachtas.

Jachta nesalutē:

1) Zemākas šķiras (pakāpes) flagai aug-

stākas šķiras flagas klātbūtnē.

2) Sacīkstēs.

Zēģelejot salutē ar vienreizigu flagas lēnu

nolaišanu līdz pusei, kamēr sveiciens netiek

atbildēts, pēc kam flaga lēnam atkal peceļama.
Airējot salutē ar airu pacelšanu, bez ka

airētāji noņemtu cepures; stūrētajam jāsveicina.
Uz enkura stāvot salutē heķa flagu lēni

nolaišot un peceļot un nostādot kuģa ļaudis
frontē tani pusē, kurā apsveicamais kuģis iet

garām. Vaditājs salutē militariski, pieliekot
roku pie cepures.

Garāmejot kara kuģu vai jachtu eskadrei

salutē tikai augstākas šķiras flaigai, kura viena

ari tikai atbild.

Uzejot uz jachtu jāsalutē flaigai ar cepures

nonēmšanu.

Ja augsti stāvoša persona apmeklē jachtu,

kuģa ļaudis nostājās frontē un vaditājs sagaida
apmeklētāju pie trapa un pateicas par parādīto
godu. Bez tam tiek pacelts attiecīgais, augstam
viesim pienākošais standarts. Kad viesis jachtu
atstāj kuģa ļaudis salutē ka augša aizrādīts un

paceltais standarts tiek nolaists.
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Kad komodors, vice komodors vai goda
biedris apmeklē jachtu, kuģa ļaudis nostājās
frontē, bet vaditājs sagaida un pavada ap-

meklētājus pie trapa.

Personigus sveicienus no jachtas uz jachtu,
ka ari citur, izdara militariski ar rokas pie-
likšanu pie cepures.

Uzturoties ārzemēs jachtas vaditājam vai

viņas īpašņiekam stingri jāievēro visi vietējie
likumi un parašas.

Jachtas laivām, kuras ārzemēs uztura sa-

tiksmi ar krastu, jābrauc zem kluba flagas.
Vadošas personas un viesi piestājas pie

jachtas laba borta, kuģa ļaudis — pie kreisa.

lebraucot sveša kluba ostā vaditājam per-

sonīgi jāpieteic klubā savas jachtas ierašanas

un jāizdara pēc saviem ieskatiem vizītes kluba

ostā stāvožo jachtu vadītājiem.
Visiem kluba biedriem ir tiesība valkāt no

valdibas apstiprināto kluba tērpu.

Sakarā ar bura sporta piekopšanu, kluba

tērpu var valkāt katrā laikā. Tāpat to var

valkāt jūras braucienos un peldu vietās (kūr-
ortos). Kluba tērpa un cepures valkāšana nav

vēlama ikdienišķā nodarbošanās, atklātās

iestādēs, veikalos, uz ielām unlaukumiem v. t. t.

Kluba tērpa valkāšana piekopjot sportu, ir

vēlama sekošos gadijumos: Regates dienās,
kluba sapulcēs un svinibās — kad nav no-

teikts cits svinibu uzvalks, visos kluba vakaros,
atrodoties uz jachtas, nododot visites — citiem

klubiem iekš un ārzemēs, kara kuģiem, kon-

sulātiem, svešām jachtām, citu veidu sporta
biedrībām v. t. t.

Baltas bikses ir valkājamas tikai zeģele-
šanas sezonas laikā, pēc iespējas no pīkst. 8

ritā līdz saules rietai.
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Regates laikā jachtas komandei jābūt pēc

iespējas vienādi un tiri apģērbtai.
Pēc regates un citiem braucieniem jachtes

komandai pēc iespējas drīzāk jāpārģērbjas.
Uzturēšanas kluba telpās netīros darba tērpos

ir pēc iespējas novēršama.

III. Nodaļa.

Reģistracija, klasifikacija, apskate, jachtas doku-

menti un atseviški noteikumi.

Jachtkluba biedris, viņam likumīgi pie-
derošo jachtu, ja ta netiek nodarbināta

tirdzniecības vai rūpniecības nolūkos, var likt

ievest jachtkluba jachtu sarakstā (reģistri) sas-

kaņā ar kluba statūtiem.

Jachtas reģistrēšanai jāiesniedz kluba val-

dei sekoši dati:

a) Jachtas vārds; ja jachtai bijuši agrāk
citi vārdi, tad ari tos.

b) Jachtas īpašnieka resp. īpašnieku vārds,
uzvārds un adreses.

c) Jachtas tīps (ķiļjachta, švertjachta v. 1.1.)

d) Takelāžas veids (sloop, kuters, yawl,
ketč v. t. t. ar atzīmi par markoni

takalažu.)

c) Būves gads un vieta.

f) Konstruktors.

g) Būvētājs.

h) No kāda koka un materiāla.

i) Galvēnie jachtas izmēri metros: lie-

lākais garums, garums ūdenslinijā, lie-

lākais platums, iegrime, iekšjais dziļums

jachtas vidū.
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j) Buru laukums kvadrātmetros.

k) Buru taisitāja vārds un buru vecums.

1) Jachtas sacīkšu lielums (pēc K. R.

formulas un citām),

m) Mašinu jauda: pie motoriem efektivie

zirgu spēki (E. H. P.) pie tvaika ma-

šinam indicētie zirguspēki (I. H. P.)

n) Klasifikācijas apliecība (Lloyds, Veritas

v. t. t.) ja tada būtū.

o) Pazišanas flagas resp. vimpeļa zēmejums
krāsās.

p. Citas ziņas, kuras klubs atrastu par

vajadzīgām pieprasīt.
L. Z. S-bas jachtu reģistrācijas grāmatā

jachtā tiek ievesta uz kluba priekšlikumu.

Ja pēc L. Z. S. valdes ieskatiem kāda jachta
neatbilstu noteiktām prasībām, viņa var atteik-

ties to pie sevis reģistrēt.
L. Z. S. reģistrētas jachtas sadalās 3 kate-

gorijas. Sadališanu izdara attiecīgais klubs.

Kategorijas sekošas:

a) Pirmā kategorijā ietilpst pilnigi segtas
jachtas, kas no attiecīga jachtkluba techniskas

komisijas ir atzītas par derigām taļos brau-

cienos uz jūras.

b) Otra kategorijā ietilpsts jachtas, kas

tāpat ir atzitas par derigām nelielos braucienos

uz jūras, krastu tuvumā.

c) Trešā kategorija ietilpsts jachtas, kas

jūras braucienos nav pielaižamas. Pie šis ka-

tegorijas pieder visas atklātas un I. un 11. kate-

gorijā neietilpstošas jachtas.
L. Z. S-bā reģistrētām jachtām jābūt šādiem

dokumentiem:

1) Būves apliecībai, izdotai no viņas
klasifikācijas sabiedrības vai būvētavas.

2) No attiecīga kluba izdotai jachtas
reģistrācijas apliecībai (flagpatente).
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3) No ostas valdes izdotai licencei ārzemes

braucieniem (musturrulis).

4) Izmērišanas apliecībai, resp. apliecībām

par jachtas regates lieluma pēc K. R. un citām

formulām, sastaditai no attiecīga kluba jachtu
izmēritaja un apliecinātai no L. Z. S-bas jachtu

izmēritāja.
jachtklubos reģistrētām jachtām, pēc viņu

apskates un pārbaudes no kluba techniskas

komitejas, tiek izdotas reģistrācijas apliecība
(flagpatente), kura dod viņai tiesību braukt

netraucēti zem jachtkluba flagas, ka pa jūru
ta ari pa upēm un ezeriem Latvijas robežās.

Jachtas reģistrācijas apliecība jāatjauno
jachtes īpašnieka • maiņas gadījumā, šī apliecība
var tikt no kluba techniskas komitejas katra

laikā atsaukta.

Rudenī, pēc jachtu izcelšanas no ūdens,

viņas īpašniekam jāziņo kluba techniskai

komitejai, kur jachta var tikt apskatita. Šī

komiteja apskata jachtas korpusu un konstatē

defektus (ja tādi būtu), kuri ir izlabojami, lai

jachta paturētu savas juras braukšanas tiesības.

Otrai apskatei jānotiek pirms jachtas
ielaišanas ūdeni, kad techniska komisija kon-

statē vai visi agrāk norāditie defekti ir tikuši

izlaboti.

Treša apskate notiek tad, kad jachta ir jau
uztākeleta un atrodas braukšanas gatavibā. Pie

šis apskates pārbauda vai uz jachtas atrodās:

a) Glābšanas līdzekļi augstākam uz jach-
tas līdzbraucošam personu skaitam

(glābšanas rīņķi, peldu vestes, peldu
spilveni v. t. t.)

b) Uguns dzēšamie līdzekļi (sevišķi uz

motorlaivām).
c) Enkurs un attiecīga ķēde resp. trose.

d) Velktrose.
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c) Buras, stāvoša un tekoša takelāža un

rezerves gali (virves.)

f) Signālu laternas, miglas taure, navi-

gācijas un citi instrumenti.

g) Labi strādojošs ūdenssūknis.

h) Lietošanai deriga laiva (ja tāda pa-

redzēta).

Pie šīs apskates techniska komisija kon-

statē vispārējo jachtas stāvokli attiecībā uz

viņas jūras braukšanas spējam, ka ari vai jachta
ir attiecīgi notīrita, nokrāsota un savesta kār-

tibā, un vai ta ar savu izskatu nekompromitē
kluba flagu.

Jachtai, kura gatavojās ārzemes braucienā,

jāizņem sevišķa licence (musturrulis). Šim no-

lūkam jachtes vaditājam jāiesniedz kluba val-

dei un vēlāk ka vienu nedēļu pirms pared-
zētas izbraukšanas dienas lūgums ar klāt-

pieliktam, visu līdzbraucošo personu, pasēm.
Pēc šada lūguma un dokumentu saņemšanas
kluba valde griežas pie attiecīgās ostas valdes,
kura izdod licenci. Licences izdevums sedz

jachtas vaditājs vai viņas īpašnieks.
L. Z. S-ba reģistrētas jachtas drīkst pacelt

pazišanas flagu resp. vimpeli, kluba standartu

un kluba flagu tikai tad, ja viņiem visi vajad-
zīgie dokumenti un L. Z. S-bas zeģelešanas
noteikumi ir uz borta.

Jachtas vārdam jābūt uzrakstītam uz jachtas
labi redzamā vietā. Kluba nozīmes var tikt

piestiprinātas priekšā, ārpus borta, abās pusēs.
Saulei norietot jāaizdedzina attiecīgie gaitas
vaj enkura uguņi. Vajadzīgiem enkuriem,
ķedem, velktrosēm, etc, jābūt uz borta.

_Uz jachtām, kuras dodas tāļos braucienos

jābūt vajadzīgie, kārtībā savestie navigācijas
instrumenti (kompass ar izlabotu deviaciju),
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vakts žurnāls un vajadzības gadījumā ari ka-

rantīnas apliecība.
Uz visām jachtām, katrā braucienā jābūt

atsevišķam glābšanas līdzeklim priekš katras

līdzbraucošas personas (riņķi, vestes, peldoši
rīnķi un sēdekli etc.) kuriem vienumēr jābūt
lietošanas gatavibā.

Jachtas vadītājam, iebraucot sveša kluba

ostā jāieraksta savas jachtas un citi dati spe-
ciālā šim nolūkam vestā, šī kluba grāmatā.

Uz ārzemēm braucošo jachtu īpašniekiem
un viņu vaditajiem ir stingri jāievēro attiecigie
muitas un kuģošanas noteikumi.

Kluba loceklis, kurš apzīnigi pārkāpj šos

noteikumus vai lieto jachtu preču pārvešanai
vai kontrabancles ievešanai, tiek tūliņ pēc ofi-

ciālo, šo pārkāpumu apstiprinošo dokumentu

saņemšanas, no kluba izslēgts.

Jachtu īpašniekiem, kuri pieņem algotus
kuģa ļaudis, jārīkojas šinī jautājumā pēc pas-
tāvošiem likumiem.

Jachtas īpašniekam nav atļauts pieņemt
ļaudis, kuri sliktas uzvešanas deļ ar kluba

valdes lēmumu ir tikuši no agrāka dienesta

atlaisti. Tāpat tas nevar pieņemt dienesta

ļaudis, kuri dien uz kādas citas jachtas, ja šis

jachtas īpašnieks nedod uz to savu piekrišanu.
Algotiem komandas locekļiem ir tiesiba

pieprasit no jachtas īpašnieka apliecību par
dienestā pavadito laiku, kādas apliecības, var

tikt no kluba valdes apstiprinātas.
Jachtu īpašniekiem tiek ieteikts, viņu pašu

interesēs, apdrošināt algotos kuģa ļaudis pret
visiem nelaimes gadījumiem.

Jachtas vaditājs braucienos noteic visus

jachtas manevrus un katra uz jachtas atrodošās

persona ir padota viņa' rīcībai. Vaditājs ir

atbildīgs par brauciena drošibu, par kārtības
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uzturēšanu uz jachtas un komandā, kā arī var

visu citu, kas uz jachtas notiek. Ja nepareiza
manevra dēļ kāda jachtklubā reģistrēta jachta
iztaisa citam kuģim havariju, tad materiela at-

bildība par to krīt uz jachtas vadītāju, bet ja
tas zaudējumus nesedz tad uz jachtas īpašnieku.

III. DAĻA

Noteikumi par kuģu saduršanās novēršanu

uz jūras.

levads.

Šie noteikumi jāievēro visiem kuģiem uz

atklātas jūras un visos ūdeņos, kuri ir sakarā

ar jūru un pa kuriem var braukt jūras kuģi.

Turpmākos noteikumos ikviens tvaika kuģis,
kurš atrodas zem burām un nav zem tvaika,

jāuzskata par buru kuģi, un ikviens kuģis zem

tvaika, vienalga vai zem burām vai nē, jāuz-
skata par tvaika kuģi.

Vārds, „tvaika kuģis" attiecināms uz ik-

vienu kuģi, kurš tiek dzīts ar mašinas spēku.
Pēc šiem noteikumiem kuģis „atrodas ceļā",

kad tas nestāv uz enkura, nav piesiets pie
malas, vai neguļ uz grunts.

Noteikumi, kuri zīmējās uz ugunīm
un citu.

Vārds „redzams" šajos noteikumos, ja to

lieto attiecībā uz ugunīm, nozīmē, ka ugunis
redzamas tumšā naktī pie skaidras atmosfēras.

Ugunis.
Pants 1. Noteikumi par ugunīm jāievēro

pie katra laika no saules noiešanas līdz saules

uzlēkšanai, un šajā laikā nedrīkst izlikt citas

ugunis, kuras varētu noturēt par priekšā rak-

stītam ugunīm.
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Ugunis tvaika kuģiem.
Pants 2. Tvaika kuģim, kad tas atrodas

ceļā, jānes: a) pie fokmasta vai fokmasta

priekšā, jeb ja kuģis bez fokmasta, tad kuģa
priekšgalā ne mazāk ka 6 metru (20 pēdu)

augstumā virs kuģa rumpja, bet ja kuģa pla-
tums ir lielāks par 6 metriem (20 pēdām), tad

tādā augstumā, kurš nav mazāks par kuģa

platumu, tomēr tā, kā uguns nedrīkst atrasties

augstāk par 12 metriem (40 pēdām) virs kuģa
rumpja — gaiša balta uguns, tā ierīkota, ka

viņa nemitoši apgaismotu 20 kompasa strēķus
no horicontaloka; ugunij jābūt tā uzstādītai, ka

viņa mestu gaismu desmit strēķus katrā pusē
kuģim, t. i. taisni no kuģa priekšas līdz 2

strēķiem aiz kuģa dvarsa katrā pusē; ugunij
jābūt tik gaišai, ka tā būtu redzama no vis-

mazākais 5 jūras jūdžu attāluma;
b) Kuģa labajā pusē — zaļa uguns tā

ierīkota, ka viņa nemitoši apgaismotu 10 kom-

pasa strēķus no horiconta loka un tā uzstādīta,
ka viņa mestu gaismu sākot taisni no kuģa
priekšas līdz 2 kompasa strēķiem aiz kuģa
dvarsa labajā pusē; ugunij jābūt tik gaišai, ka

tā būtu redzama no vismazākais 2 jūras jūdžu
attāluma;

c) kuģa kreisajā pusē — sarkana uguns,
tā ierīkota, ka viņa nemitoši apgaismotu 10 kom-

pasa strēķus no horiconta loka un tā uzstādīta,
ka viņa mestu gaismu sākot taisni no kuģa

priekšas līdz 2 kompasa strēķiem aiz kuģa
dvarsa kreisajā pusē; ugunij jābūt tik gaišai, ka

tā būtu redzama no vismazākais 2 jūras jūdžu
attāluma;

d) minētām zaļām un sarkanām sān-

ugunīm jābūt apgādātām ar širmjiem kūga pusē;
širmjiem jāsniedzas no ugunīm vismazākais

1 metru (3 pēdas) uz priekšu un tiem jābūt tā
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uzstādītiem, ka ugunis nebūturedzamas no otras

kuģa puses, pāri kuģa priekšgalam;
c) tvaika kuģis, kad tas atrodas ceļa, var

lietot bez tam vēl baltu papildu uguni, līdzīgu

tai ugunij kura minēta 2. panta a punkta. Abam

šīm ugunīm jābūt nostādītām kuģa ķīla līnijā

tā, ka viena uguns būtu vismazākais 41
/2

metri

(15 pēdas) augstāk par otru un pie tam _ta
novietotām, ka pakaļējā uguns būtu augstāk
par priekšējo uguni. Vertikālam atstatumam

starp šīm ugunīm jābūt mazākam, nekā hori-

contalam atstatumam stārp tām.

Ugunis velkošiem tvaikoņiem.

Pants 3. Tvaika kuģim, kurš velk citu

kuģi, bez sānugunim jānes vēl divas gaišas
baltas ugunis vertikāli viena virs otras un ne-

mazāk kā 2 metri (6 pēdas) viena no otras,
bet kad tas velk vairāk nekā vienu kuģi un

velkamās rindas garums no velkošā kuģa pa-

kaļgala līdz pēdējā velkamā kuģa pakaļgalam
ir vairāk par 180 metriem (600 pēdām), tad

tam jānes papildu trēšā gaiša balta uguns 2

metri (6 pēdas) augstāk, vai zemāk par mi-

nētām divām baltām ugunīm. Katrai no šim

ugunīm jābūt tāpat ierīkotai un tikpat gaišai
un viņas jānes tanī pašā vietā, ka baltā uguns,
kura minēta 2. panta a punktā, izņemot pa-

pildu uguni, kura jānes nemazāk, ka 4 metri

(14 pēdas) augstu virs kuģa rumpja. Velkošam

tvaika kuģim ir atļauts nest nelielu baltu uguni
aiz skursteņa vai aiz pakaļējā masta, lai at-

vieglotu stūrēšanu velkamam kuģim; bet šī

uguns nedrīkst būt redzama uz priekšu no

kuģa dvarsa.



36

Ugunis un signāli kuģiem, kuri

nevar patstāvīgi manevrēt.

Pants 4. a) Kuģim, kurš kāda atgadījuma
dēļ nespēj patstāvīgi manevrēt, jānes visredza-

mākā vietā 2. panta a punktā minētās baltās

uguns augstumā, bet ja tas tvaika kuģis, tad

šās uguns vietā, — divas sarkanas ugunis
vertikāli viena virs otras un nemazāk kā 2

metri (6 pēdas) viena no otras. Ugunīm jābūt
tik gaišām ka viņas būtu redzamas visapkārt
horicontam no vismazākais 2 jūras jūdžu at-

tālumā. Dienā tādam kuģim jānes redzamā

vietā, taisni viena virs otras nemazāk ka 2 metri

(6 pēdas) viena no otras divas melnas bumbas,
vai bumbām līdzīgi priekšmeti, no kuriem

katram jābūt 65 centimetri (2 pēdas) caurmērā :

b) kuģim, kurš izliek, uzzvejo vai uzņem

telegrāfa kabeli, jānes tai pašā vietā, kā 2. panta
a punktā minētā baltā uguns, bet ja tas tvaika

kuģis, tad šīs uguns vietā, — trīs ugunis verti-

kāli viena virs otras, nemazāk, ka 2 metri

(6 pēdas) viena no otras. No šīm ugunīm
augšējai un apakšējai jābūt sarkanai un'vidējai
baltai un visām tām jābūt tik gaišām, ka tās

būtu redzamas visapkārt horicontam no vis-

mazākais 2 jūras jūdžu attāluma. Dienā tādam

kuģim jānes vislabāk redzamā vietā vertikāli

viens virs otra, nemazāk kā 2 metri (6 pēdas)
viens no otrā, trīs priekšmeti, kuru caurmērs

ir nemazāks, kā 65 centimetri (2 pēdas); no

tiem augšējam un apakšējam jābūt bumb-

veidīga izskata sarkanā krāsā, bet vidējam romba

izskata baltā krāsā;

c) kuģi, kuri minēti šajā pantā, _kad tiem

nav gājiena pa ūdeni, nedrīkst nest sanugunis,
bet kad tiem ir gājiens, tad sānugunis jānes;

d) ugunis un priekšmeti, kūri uzvelkami
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pēc ša panta noteikuma, citiem kuģiem jāuz-
skata par signāliem, ka tas kuģis, kurš viņus

rāda, nevar patstāvīgi manevrēt un tadeļ ne-

spēj ceļu griezt.
Šie signāli nenozīmē, ka kuģis ir briesmas

un prasa palidzību. Tādi signāli minēti

31. pantā.

Ugunis buru kuģiem un velkamiem

kuģiem.

Pants 5. Buru kuģiem, kad tie _atrodas
ceļā, un katram velkamam kuģim jānes tas

pašas ugunis, kādas noteiktas 2. pantā tvaika

kuģim ceļā esot, izņemot tur minētas baltas

ugunis, kuras nedz buru kuģis, nedz velka-

mais kuģis nekādā ziņā nedrīkst nest.

Ugunis maziem kuģiem.

Pants 6. Tādos gadījumos, kā tas, pie-
mēram, mēdz būt uz maziem kuģiem atrodoties

ceļā sliktā laikā, kad zaļās un sarkanās sāņ-
ugunis nevar piestiprināt vietā, šīs ugunis jātur
pie rokas aizdegtas un gatavas lietošanai. Kad

tiem tuvojas citi kuģi, jeb tie tuvojas citiem

kuģiem, lai novērstu saduršanos, šīs ugunis pie
laika jāizliek attiecīgos kuģa sānos tādā kārtā,
ka viņas būtu vislabāk redzamas un ka zaļā
uguns nebūtu redzama no kuģa kreisās puses
un sarkanā uguns no kuģa labās puses, turklāt

šīm ugunīm, pēc iespējas, nevajaga būt red-

zamām taļak par 2 strēķiem, aiz kuģa attiecīgā
dvarsa.

Lai šo nēsājamo uguņu lietošana būtu pa-
reiza un ērta, katrai laternai, kurā uguns at-

rodas jābūt no ārienes nokrāsotai tādā krāsā,
kādu uguni viņa rāda un jābūt apgādātai ar

attiecīgu širmi.

Pants 7. Tvaika kuģi mazāki par 113

kubikmetriem (40 tonnām) un airējāmi, vai buru
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kuģi mazāki par 57 kubikmetriem (20 tonnām)
bruto un tāpat ari airējamas laivas atrodoties

ceļā nav piespiesti nest ugunis, kuras minētas

2. panta a, b un c punktos, bet ja šie kuģi un

laivas šīs ugunis nenes, tad tiem jābūt apgādā-
tiem ar sekošām ugunim:

1. Par 113 kubikmetriem (40 tonnām)
mazākiem tvaika ķuģiem jānes:

a) kuģa priekšdaļā pie skursteņa, vai.

skursteņa priekšā, visredzamākā vietā, nemazāk

ka 3 metru (9 pēdu) augstumā virs kuģa šan-

dekeļa gaiša balta uguns tā ierīkota un uz-

stādīta, kā priekšā rakstīts 2. panta a punktā
un tik gaiša, ka tā būtu redzama no vismazā-

kais 2 jūras jūdžu attāluma;

b) zaļās un sarkanās sāņugunis tā ierī-

kotas un uzstādītas, kā noteikts 2. panta b un

c punktos un tik gaišas, ka tās būtu redzamas

no vismazākais 1 jūras jūdzes attāluma, jeb
viena divkrāsaina laterna, kura rāda zaļu un

sarkanu uguni attiecīgās kuģa pusēs sākot

taisni no priekšas līdz 2 strēķiem aiz dvarsa.

Tāda laterna jānes nemazāk kā 1 metru (3 pēdas)
zem baltās uguns.

2. Nelielas tvaika laivas, kādas, piemēram,
mēdz būt uz jūras kuģiem, var nest balto uguni
zemāk par 3 metriem (9 pēdām) virs šandekeļa,
bet viņa jānes virs divkrāsainās kopīgu uguņu

laternas, kura minēta b punkta 1. sadalījumā.

3) Par 57 kubikmetriem (20 tonnām) ma-

zākiem airējamiem vai buru kuģiem jābūt
gatavībā pie rokas laterna ar zaļu stiklu vienā

pusē un sarkanu stiklu otrā pusē. Kad tiem

tuvojas citi kuģi jeb tie tuvojas citiem kuģiem,
lai novērstu saduršanos, šī laterna laikus jārāda

tā, ka zaļā uguns lai nebūtu redzama no krei-

sās puses un sarkanā uguns no labās puses.
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4. Airējamām laivām vienalga vai tās brauc

ar airiem jeb ar burām, jātur gatavībā pie

rokas laterna ar baltu uguni, kura vajadzības

gadījumā laikus jārāda, lai novērstu saduršanos.

Šinī punktā apzīmētiem kuģiem nav jānes
4. pantā a punktā un 11. panta gala teikumā

priekšā rakstītās ugunis.

Ugunis loču kuģiem.

Pants 8. Loču kuģiem, kad viņi atrodas

savās stacijās, izpildot loču pienākumus, nav

jārāda ugunis, kādas tiek prasītas no citiem

kuģiem, bet tiem jānes masta galā balta uguns,

kura redzama visapkārt horicontam, un bes tam

ne retāk, ka katras 15 minūtes jārāda viens

jeb vairāk uguns uzliesmojumi.
Kad tiem tuvojas citi kuģi, jeb tie tuvojas

citiem kuģiem uz neliela attāluma, tiem jātur
pie rokas aizdegtas un lietošanai gatavas sān-

ugunis un tās jārāda īsos starpbrižos, lai no-

rādītu virzienu, kurā tie brauc; pie tam zaļo

uguni nedrīksts rādīt kuģa kreisajā pusē un

sarkano ugunī kuģa labajā pusē. Tādas šķiras
loču kuģis, kuram jāpieliekās pie kuģa, lai no-

dotu loci uz kuģa, var balto uguni rādīt nene-

sot viņu masta galā un var augšā minēto krā-

saino uguņu vietā turēt pie rokas lietošanai

gatavu laternu ar zaļu stiklu vienā pusē un

sarkanu stiklu otrā pusē, lai to lietotu, kā tas

augšā (7. panta 3. punktā) norādits.

Loču tvaika kuģim, kurš tiek lietots tikai

valdibas loču jeb tādu loču dienestam, kuriem

ir pienācīgas apliecības nodarboties ar kuģu
vešanu, kad tas savā stacijā izpilda loču die-

nestu un nestāv uz enkura, bez tām ugunīm,
kuras noteiktas visiem loču kuģiem, vēl jānes
2 x/2 metri (8 pēdas) zem baltās topuguns sar-

kana uguns, kurai jābūt redzamai visapkārt
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horicontam un tik gaišai, ka tumšā naktī pie
skaidras atmosfēras tā būtu redzama no viz-

mazākais 2 jūras jūdžu attāluma un tāpat arī

jānes krāsainas sāņugunis, kuras noteiktas ceļā
esošiem kuģiem.

Kad loču tvaika kuģis savā stacijā izpilda
loču dienestu un stāv uz enkura, tam bez tām

ugunīm, kuras noteiktas visiem loču kuģiem

jānes arī augšā minētā sarkanā uguns, bet ne

krāsainas sāņugunis.
Loču kuģiem, kad tie neizpilda loču die-

nestu savā stacijā, jānes tās pašas ugunis, ka

citiem viņa tilpuma kuģiem.

Ugunis zvejas kuģiem.
Pants 9. Zvejas kuģiem un laivām, kad

tie atrodas ceļā un kad tie nav piespiesti nest

jeb rādīt šīnī pantā zemāk noteiktās ugunis,
jānes jeb jārāda tās pašas ugunis, ka citiem

viņu tilpuma kuģiem, kuri atrodas ceļā.

a) Vaļējām laivām, par kādām uzskatāmas

laivas, kuras nav ar nepārtraukta klāju aiz-

sargātas pret jūras ūdeņa iekļūšanu, zvejojot
nakts laikā ar izmestiem zvejas rīkiem, kuri

horicontali stiepjas svabādā braucamā ūdenī ne

vairāk, ka uz 45 metru (150 pēdu) attāluma no

laivas, jānes viena uz visām pusēm redzama

balta uguns.

Vaļējām laivām, kad tās nakts laikā no-

darbojas ar zveju ar izmestiem zvejas rīkiem,
kuri horicontali stiepjas svabadā braucamā

ūdenī vairāk, ka 45 metri (150 pēdas) no lai-

vas, jānes viena uz visām pusēm redzama

balta uguns un bez tam, kad viņas tuvojas
citiem kuģiem, jeb citi kuģi tām, jārāda otra

balta uguns ne mazāk, ka 1 metru (3 pēdas)
zemāk par pirmo uguni un horicontali nemazāk

kā IV2 metri (5 pēdas) attālu no tās uz pie-
sieto un izmesto zvejas rīku pusi;
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b) kuģiem un laivām, izņemot punktā a

norādītās vaļējās laivas, kas zvejo ar dzenamiem

tīkliem, pa to laiku kamēr tīkli pilnīgi, jeb arī

pa daļai atrodas ūdenī, jānes vislabāk redzamā

vietā divas baltas ugunis. Šām ugunīm jābūt
tā uzstādītām, ka vertikālais attālums starp tām

būtu ne mazāks kā 2 metri (6 pēdas) un ne

vairāk kā 4Va metri (15 pēdas) un horicontalais

attālūms starp tām, mērots ķīļa linijā, būtu ne

mazāks ka lVa metri (5 pēdas) un ne lielāks

ka 3 metri (10 pēdas). No šām ugunīm zemā-

kajai jābūt uz tīklu pusi un abām jābūt tik

gaišām, ka tās būtu redzamas no vismazākais

3 jūras jūdžu attāluma.

Vidusjūrā un jūrās, kas apskalo Krievijas

(izņemot Baltijas jūru), Japānas un Korejas
krastus

par 57 kubikmetriem (20 tonnām) bruto

mazāki zvejas buru kuģi nav piespiesti nest

zemāko no šām divām ugunīm, bet ja tie viņu

nenes, tad tiem jārāda tanī pašā vietā (uz tīkla

jeb zvejas rīka pusi) ne mazāk, ka 1 jūras
jūdzi tāļu redzama balta uguns tikko tiem tuvo-

jas citi kuģi, jeb tie tuvojas citiem kuģiem.

c) kuģiem un laivām, izņemot punktā a

apzīmētās vaļējās laivas, kad tie zvejo ar āķu
zvejas rīkiem un piesieti pie izmestiem āķu
svejas rīkiem, jeb kad tie tos ievelk un kad

tie nestāv uz enkura, jeb nav citādi cieti kā tas

norādīts punktā h, jānes tās pašas ugunis, ka

kuģiem, kuri zvejo ar dzenamiem tīkliem. Pa

to laiku, kad tie izmet, jeb velk āķu zvejas rī-

kus tiem jānes ugunis, kuras noteiktas attiecī-

giem tvaika jeb buru kuģiem atrodoties ceļā.
Vidusjūrā un jūrās, kas apskalo Krievijas (iz-
ņemot Baltijas jūru), Japānas un Korejas kras-
tus par 57 kubikmetriem (20 tonnām) bruto

mazāki zvejas bup_ kuģi nav piespiesti nest

zemāko no šām divām ugunīm, bet ja tie viņu
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nenes, tad tiem jārāda tanī pašā vietā (uz āķu
zvejas rīka pusi) ne mazāk ka 1 jūras jūdzi
tāļu redzama balta uguns tikko tiem tuvojas citi

kuģi, jeb tie tuvojās citiem kuģiem;

d) kuģiem, kuri zvejo ar vadu, tas ir ar

zvejas rīku, kurš tiek vilkts pa jūras dibenu,

jānes:

1. Ja tvaika kuģi — tai pašā vietā kur 2.

panta a punktā minēta balta uguns, trīskrāsaina

laterna, kura tā ierīkota un uzstādīta, ka viņa
mestu baltu gaismu taisni uz priekšu un no

priekšas 2 strēķus uz katru pusi un tāpat arī

zaļu gaismu un sarkanu gaismu attiecīgos kuģa

labajos un kreisajos sānos pār horiconta. loku

2 strēķi no kuģa priekšas līdz 2 strēķiem aiz

kuģa dvarsa; bez tam ne mazāk, ka 2 metri

(6 pēdas) un ne vairāk, ka metri (12 pēdas)
zem šīs trīskrāsainās laternas jānes otra laterna,
kura tā ierīkota, ka tā mestu gaišu, vienlīdzīgu
un nepārtrauktu baltu gaismu visapkārt ho-

ricontam.

2. Ja buru kuģi — balta uguns laternā,
kura tā ierīkota, ka viņa mestu gaišu vienlīdzīgu
un nepārtrauktu gaismu visapkārt horicontam;
bez tam šiem kuģiem, kad tiem tuvojas citi

kuģi, jeb tie tuvojas citiem kuģiem, lai no-

vērstu saduršanos, laikus jārāda vislabāk red-

zamā vietā baltas uguns uzliesmojums jeb lāpa.

Visām ugunīm, kuras minētas d punkta
1. un 2. sadalījumā vajaga būt redzamām no

vismazākais 2 jūras jūdžu attāluma.

c) kuģiem, kuri nodarbojas ar austeru

ķeršanu kā arī citem kuģiem, kuri zvējo ar

bagertīkliem, jānes un jārāda tās pašas ugunis,
ka kuģiem, kuri zvejo ar vadiem;
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f) zvejas kuģi un laivas bez ugunīm, ku-

ras tiem jānes jeb jārāda pēc šā panta, var

katrā laika rādīt uzliesmojošo uguni un arī lie-

tot darba ugunis;

g) katram zvejas kuģim un katrai zvejas

laivai, kuru garums mazāks par 45 metriem

(150 pēdām), kad tas stāv uz enkura, jāizliek
balta uguns, redzama visapkārt horicontam no

vismazākais 1 jūras jūdzes attāluma.

Katram zvejas kuģim un katrai zvejas lai-

vai, kuru garums 45 metri (150 pēdas) jeb

vairāk, kad tie stāv uz enkura, jāizliek balta

uguns, redzama visapkārt horicontam no vis-

mazākais 1 jūras jūdzes attāluma un jāizliek
otra uguns, kā tas 11 pantā noteikts šāda

lieluma kuģiem.
Gadijumā, kad kāds no tamlīdzigiem kuģiem

kuru garums mazāks par 150 pēdām, (150 pēdas),

jeb vairāk, ir piesiets pie tīkla jeb cita zvejas

rīkā, tam pie citu kuģu tuvošanās jārāda pa-

pildu balta uguns mazākais 1 metru (3 pēdas)
zemāk par enkuruguni un horicontalā virzienā

mazākais 1 1 ļ2 metri (5 pēdas) no tās uz tīkla

jeb zvejas rīka pusi;

h) ja kuģis jeb laiva zvejojot paliek stā-

vot uz vietas caur zvejas rīka aizķeršanos aiz

klints, jeb cita kāda šķēršļa, tiem dienas laikā

jānolaiž punktā k noteiktais dienas signāls,
nakts laikā jārāda uguns jeb ugunis, kuras no-

teiktas kuģiem, kas stāv uz enkura un miglā,
biezā laikā, sniegam sniegot, vai stipram lietum

līstot jādod signāls, kāds noteikts kuģiem, kas

stāv uz enkura.

i) miglā, biezā laikā, sniegam sniegot
vai stipram lietum līstot kuģiem, kuri zvejo
ar dzenamiem tīkliem un ir piesieti pie saviem

tīkliem un kuģiem, kuri zvejo ar vadiem, ba-

gartīkliem un tāpat arī kuģiem, kuri zvejo ar
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izmestiem āķu zvejas rīkiem, ja viņu tilpums
ir 57 kubikmetri (20 tonnas) bruto, jeb vairāk,
jādod ne retāk, ka katru minūti viens pūtiens
— tvaika kuģiem ar tvaika svilpi vai sireni,
buru kuģiem ar miglas tauri un pēc katra

pūtiena jāzvana ar zvanu. Zvejas kuģi un lai-

vas kuru tilpums ir mazāks par 57 kubik-

metriem (20 tonnām) bruto, nav piespiesti dot

augšā minētos signālus, bet ja tie tos nedod,
tad tiem neretāk, ka katru minūti jādod kāds

cits izšķirams skaņas signāls;
k) visiem kuģiem vai laivām, kas zvējo

ar tīkliem, āķu zvejas rīkiem, vai arī vadiem

dienas laikā, kad tie atrodas ceļā un tiem tu-

vojas kāds kuģis, jārāda sava nodarbošanās

uzvelkot kurvi jeb citu tam nolūkam derīgu
priekšmetu vislabāk redzamā vietā.

Ja šādiem kuģiem vai laivām, kad tie stāv

uz enkura, tai pašā laikā izmesti viņu zvejas
rīki, tiem jārāda, citiem kuģiem tuvojoties, tas

pats signāls tanī pusē gar kuru kuģi var ga-
ram paiet.

Kuģiem, 'kuriem pēc šā panta jānes jeb
jārāda še iepriekš noteiktās ugunis, nav pies-
pied nest 4. panta a punktā un 11. panta bei-

dzamā punktā priekšā rakstītās ugunis.

Ugunis kuģiem, kuri tiek panākti
no citiem kuģiem.

Pants 10. Kuģim, kurš tiek panākts no otra

kuģa, jārāda šim pēdējam savā pakaļgalā balta

uguns vai uguns uzliesmojums. Balto uguni,
kādu prasa šinī pantā, var piestiprināt un nest

laternā, bet šādā gadijumā laternai jābūt tā

ierīkotai, uzstādītai un ar širmjiem apgādātei, ka

viņā mestu nemitošu gaismu pār 12kompasa strē-

ķiem no horiconta loka—taisni no kuģa pa-

kaļgala pa 6 strēķu katrā pusē kuģim. Ugunij
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jābūt redzamai no vismazākais 1 jūras jūdzes
attāluma un tā jānes pēc iespējas tada pat aug-

stumā, ka sāņugunis.

Ugunis kuģiem, kuri stāv uz enkura

jeb guļ uz sēkļa.

Pants 11. Kuģim, kura garums mazāks par

45 metriem (150 pēdām), kad tas stāv uz enkura,

jānes kuģa priekšgala vislabāk redzama vieta,
bet ne augstāk, kā 6 metri (20 pēdās) virs

kuģa rumpja, balta uguns laternā, kura ta ie-

rīkota, ka viņa mestu gaišu vienlīdzīgu un ne-

pārtrauktu gaismu, kura redzama visapkārt
horicontam no vismazākais 1 jūras jūdzes at-

tāluma.

Kuģim, kura garums 45 metri (150 pēdas),
jeb vairāk, kad tas stāv uz enkura, jānes divas

tādas pašas ugunis — viena kuģa priekšgala
ne zemāk, kā 6 metri (20 pēdas) un ne augstāk
kā 12 metri (40 pēdas) virs kuģa rumpja un

otra uguns kuģa pakaļgalā jeb pakaļgala
tuvumā ne mazāk kā 472 metri (15 pēdas)
zemāk kā priekšējā uguns.

Par kuģa garumu pieņemams kuģa re-

ģistrācijas certifikatā apzīmētais garums.

Kuģim, kurš braucamā ceļā, jeb braucama

ceļā tuvumā guļ uz grunts, jānes augšā minētā

uguns jeb ugunis un 4. panta a punktā priekšā
rakstītās ugunis.

Signāli, lai grieztu uz sevi vērību.

Pants 12. Katrs kuģis, lai vajadzības gadi-
jumā grieztu uz sevi vērību, bez ugunīm, kuras

jānes pēc šiem noteikumiem, drīkst rādīt uguns
uzliesmojumu, jeb dot kādu trokšņa signālu,
kuru nevarētu noturēt par briesmu signālu.
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Sevišķi signāli eskadram, konvojam
un privat kuģiem.

Pants 13. Nekas no tā, kas sacīts sīnīs

noteikumos, nevar aizkārt no kautkādās valdi-

bas izdotus īpašus priekšrakstus, kas zīmējas
uz papildu, pastāvīgām un signalugunīm diviem

jeb vairākiem kara kuģiem, kuri iet ar kon-

voju. Tāpat arī viņi neierobežo no kuģu īpaš-
niekiem pieņemtu pazīšanas signālu rādīšanu,
ja tie apstiprināti no viņu valdībām, pienācīgi
reģistrēti un publicēti.

Tvaika kuģa izšķiršanas signāls,
kad tas brauc ar būrām, bet ar uz-

celtu skursteni.

Pants 14. Tvaika kuģim, kurš brauc tikai

ar burām, bet ar uzceltu skurteni, jānes dienas

laikā priekšgalā, vislabāk redzamā vietā, viena

melna bumba, vai bumbai līdzīgs priekšmets,
kura caurmērs 65 centimetri (2 pēdas).

Skaņu signāli miglas laikā v. t. pr.

Vispārīgi nosacījumi par miglas
signāliem.

Pants 15. Kuģiem, kuri atrodas ceļā, jā-
dod visi šinī pantā priekšā rakstītie signāli:

1) „Tvaika kuģiem" ar svilpi vai sireni;
2) «Buru kuģiem un kuģiem, kuri tiek

vilkti" ar miglas tauri.

Šinī pantā lietotie vārdi „garš pūtiens" no-

zīmē pūtienu, kurš ilgst 4 līdz 6 sekundes.

Tvaika kuģim jābūt apgādātam ar stipri ska-

ņošu svilpi vai sireni, kura tiek pūsta ar tvaiku

jeb ar citu ko, kas izpilda tvaika vietu, un tā

uzstādīta, kā skaņas izplatīšanās netiktu no
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kautkāda šķēršļa aizkavēta un ar stipri ska-

ņošu miglas tauri, kura pūšama ar mechanisku

ierīci, kā arī ar stipri skaņošu zvanu. 57 kubik-

metru (20 tonnu) bruto tilpuma un lielākiem

buru kuģiem jābūt apgādātiem ar līdzīgu
miglas tauri un zvanu.

Miglā, biezā laikā, sniegam sniegot, vai

stipram lietum līstot, kā dienā, tā naktī šinī

pantā aprakstītie signāli jālieto šādi:

a) Tvaikonim, kuram ir gājiens pa ūdeni,
jādod ne retāk, ka katras divas minūtes, viens

garš pūtiens;

b) tvaikonim, kurš atrodas ceļā, bet ma-

šīnu ir apturējis un kuram nav gājiena pa

ūdeni, jādod ne retāk, kā katras divas minūtes

divi gari pūtieni ar vienu sekundi pārtraukuma

starp tiem;

_c) buru kuģim atrodoties ceļā jādod ne

retāk, ka katru minūti, kad tas zēģelē ar labo

halzi — viens garš pūtiens, kad tas zēģelē ar

kreiso halzi — divi pūtieni viens pēc otra un

kad tas zēģelē ar pilnu vēju — trīs pūtieni
viens pēc otra;

d) kuģim, kad tas stāv uz enkura, ne re-

tāk, ka katru minūti ātri jāzvana zvans ap 5

sekundes ilgi;

c) kuģim, kurš velk citu kuģi, kuģim
kurš izliek, uzzvejo jeb uzņem telegrāfa kabeli

un kuģim, kurš atrodoties ceļā nespēj dot ceļu
citam kuģim, kas viņam tuvojas, tādēļ ka ne-

spēj svabadi manevrēt jeb nespēj manevrēt tā,
ka šie noteikumi to prasa, jādod ša panta a un

c punktos nosacītu signālu vietā, ne retāk, kā
katras 2 minūtes, viens pēc otra trīs pūtieni:
viens garš pūtiens, kuram seko divi īsi.

Kuģis, kurš_tiek vilkts, drīkst dot to pašu
signālu, bet nekādu citu.
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Buru kuģi un laivas mazāki par 57 kubik-

metriem (20 tonnām) bruto nav piespiesti dot

augšā minētos signālus, bet ja tie tos nedod,
tiem jādod cits kāds izšķirams skaņas signāls.

Kuģa ātrumam jābūt mērenam miglā v. t. pr.

Pants 16. Miglā, biezā laikā, sniegam snie-

got vai stipram lietum līstot, katram kuģim

jābrauc ar mērenu ātrumu rūpīgi ievērojot
katrreizējos apstākļus un noteikumus.

Tvaika kuģim, kad tas priekšpus sava

dvarsa, kā liekas, izdzirdis miglas signālu no

kāda kuģa, kura vieta vel nav noteikta, vajaga,
cik tālu gadījuma apstākļi to atļauj, apturēt
savu mašinu un tad manevrēt uzmanīgi, kamēr

saduršanās briesmas garām.

Ceļā došana. Saduršanās briesmas.

Saduršanās briesmas, ja apstākļi to atļauj,
var noskārst rūpīgi novērojot tuvojošā kuģa
kompasa peilējumu. Ja peilējums manāmi ne-

mainās, tad jāpieņem, ka saduršanās var notikt.

Buru kuģiem satiekoties.

Pants 17. Kad divi buru kuģi tuvojas
viens otram tā, ka var notikt saduršanās, tad

vienam jādod otram ceļš sekošā kārtā:

a) Kuģim, kurš iet ar pilnu vēju, jādod
ceļš kuģim, kurš iet pie vēja;

b) kuģim, kurš iet pie vēja ar
v

kreiso

halzi, jādod ceļš kuģim, kurš iet pie" vējā" ar

labo halzi;

c) kad abi kuģi iet ar pilnu vēju, bet ar

dažādiem halziem, tad kuģim, kurš iet ar kreiso

halzi, jādod ceļš kuģim, kurš iet ar labo halzi;

d) kad abi kuģi iet ar pilnu vēju un ar

to pašu halzi, tad kuģim, kurš atrodas virs

vēja jādod ceļš kuģim, kurš atrodas apakš vēja;
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c) kuģim, kurš iet priekš vēja, jādod
ceļš otram kuģim.

Tvaika kuģiem satiekoties.

Pants 18. Kad divi tvaika kuģi iet taisni,
vai gandrīz taisni viens otram pretīm, ka, var

notikt saduršanās, tad abiem jāmaina savs

kurss uz labo pusi tā, ka katrs kuģis varētu

paiet otram garām gar kreisajiem sāniem.

Šis pants attiecināms vienīgi uz tiem ga-

dījumiem, kad kuģi iet taisni vai gandrīz taisni

pretīm viens otram un tā, kā var notikt sadur-

šanās, bet nezīmējas uz diviem kuģiem, kuri

piepaturot savu kursu var paiet svabadi viens

otram garām.

Vienīgie gadījumi, uz kuriem šis pants at-

tiecināms ir tie, kad abu kuģu kursi ir taisni,

jeb gandrīz taisni pretēji viens otram, citiem

vārdiem, uz gadījumiem, kad dienas laikā katrs

kuģis redz otra kuģa mastus vienā, jeb gandriš
vienā linijā ar saviem mastiem un nakts laikā

uz gadījumiem, kad katrs kuģis atrodas tādā

stāvokļi, ka vienā laikā redz otra kuģa abas

sāņugunis.

Sis pants neattiecas uz gadījumiem, kad

dienas laikā viens kuģis redz sev priekšā savu

kursu krustojam no otra kuģa, jeb uz gadījumu,
kad nakts laikā viena kuģa sarkanā uguns at-

rodas pretī otra kuģa sarkanai ugunij, jeb kad

viena kuģa zaļā uguns atrodas pretī otra kuģa
zaļai ugunij, jeb kad sarkanā uguns bez zaļās
uguns, jeb zaļā uguns bez sarkanās uguns ir

redzama priekšā, jeb kad zaļā uguns un sar-

kanā ugunis ir redzamas abas reizē, bet kaut

kur citur, kā priekšā.
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Divu tvaiku kuģu kursiem krus-

tojoties.

Pants 19. Kad divu tvaika kuģu kursi tā

krustojas, ka var notikt saduršanās, tadkuģim,
kurš redz otru kuģi savā labajā pusē, jādod
ceļš otram kuģim.

Buru kuģim satiekoties ar tvaika kuģi.
Pants 20. Kad tvaika kuģis un buru kuģis

brauc tādos virzienos, ka var notikt saduršanās,
tad tvaika kuģim jāgriež ceļš buru kuģim.

Kuģim, kuram dodceļu.

Pants 21. Kad pēc šiem noteikumiem vie-

nam kuģim jādod ceļš otram, tad pēdējam
jāpiepatur savs kurss un braukšanas ātrums.

Piezīme: Kad biezā laikā vai citu iemeslu dēļ divi kuģi
ir viens otram tik stipri tuvojušies, ka saduršanās nav

novēršama tikai caur tā kuģa manevrēšanu vien,
kurš ir piespiests dot ceļu, tad arī otram kuģim
ir tā jāmanevrē, kā tas būtu visderīgāk sadursmes

novēršanai. (Sk. pantus 27-29.)

Kuģim, kurš dod ceļu.

Pants 22. Katram kuģim, kuram pēc šiem

noteikumiem jādod ceļš otram kuģim, jāatturas,

ja gadījuma apstākļi atļauj, otramkuģim priekšā
kursu krustot.

Tvaika kuģim, kurš dod ceļu.

Pants 23. Katram tvaika kuģim, kuram

pēc šiem noteikumiem jādod ceļš otram kuģim,

tuvojoties viņam, ja vajadzīgs, jāpamazina ātrums,
vai jāaptura mašina, vai jāliek mašīnai strādāt

atpakaļ.

Kuģim, kurš panāk otru kuģi.

Pants 24. Neraugoties uz visu to, kas

sacīts kaut kurā no šiem noteikumiem, katram
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kuģim, kurš panāk otru kuģi, jādod ceļš tam

kuģim, kuru tas panāk.
Par panākošo kuģi jāuzskata katrs kuģis,

kurš tuvojas otram kuģim no virziena, kad

viens kuģis atrodas pret otru tādā stāvokli, ka

panākošais kuģis nakts laikā nevar redzēt ne-

vienas otra kuģa sāņugunis; nekāda pēc tam

notikusi maiņa abu kuģa peilējumā nedod tie-

sību panākošam kuģim ieskatīt sevi par krusto-

jošo kuģi, pēc šo noteikumu satura, ne arī at-

svabina to no pienākuma dot ceļu panāktam
kuģim, kamēr šim pēdējam nav pilnīgi paiets
garām un tas atstāts iepakaļ.

Ja dienas laikā panākošais kuģis nevar

droši noteikt, vai viņš ir uz priekšu jeb aiz

augšā minētā virziena attiecībā uz otru kuģi,
tam šaubīgā gadījumā jāieskata sevi par panā-
košo kuģi un jādod ceļš.

Tvaika kuģim šauros braucamos

ūdeņos.
Pants 25. Šauros braucamos ūdeņos katram

tvaika kuģim, ja tas bez briesmām iespējams,
jāturas braucamā ceļā jeb dzelmes tajā pusē,
kura atrodas kuģa labajos sānos.

Buru kuģiem satiekoties ar zvejas

kuģiem.

Pants 26. Burn kuģiem, kuri atrodas ceļā,
jāgriež ceļš buru kuģiem vai laivām, kas zvejo
ar tīkliem, āķu zvejas rīkiem, jeb vadiem.

Tomēr šis noteikums nedod tiesības zvejas ku-

ģiem, vai laivām, kas nodarbojas ar zveju,
aizņemt braucamo ceļu pa kuru bez zvejas

un laivām brauc arī citi kuģi.

Novēršanās
no noteikumiem.

Pants 27. Izpildot un pielietojot šos no-

teikumus jāgriež vajadzīgā vērība uz visām
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kuģniecībai draudošām un saduršanās bries-

mām un uz tiem sevišķiem apstākļiem, kuru

dēļ dažreiz jāatkāpjās no minētiemnoteikumiem,
lai novērstu tiešas briesmas.

Skaņu signāli kuģiem, kuri viens

otru saredz.

Pants 28. Šinī pantā lietotie vārdi „īss
pūtiens" nozīmē pūtienu, kurš ilgst apmēram
vienu sekundi.

Kad kuģi viens otru saredz, tad tvaika

kuģim, kad tas atrodas ceļā, liekoties uz kāda

pie Šiem noteikumiem pielaista jeb prasīta
kursa, jādara šis kurss zināms, dodot signālus
ar svilpi jeb sireni sekošā kārtā:

Viens īss pūtiens, kas nozīmē: „mainu
savu kursu uz labo pusi".

Divi īsi pūtieni, kas nozīmē: „mainu savu

kursu uz kreiso pusi",
Trīs īsi pūtieni, kas nozīmē: mana mašina

strādā ar pilnu spēku atpakaļ".

Ne uz kāda kuģa ne pie kādiem ap-

stākļiem nedrīkst būt nolaidīgiem
drošības līdzekļu lietošanā.

Pants 29. Nekas no tā, kas minēts šinīs

noteikumos nevar atsvabināt ne kuģi, ne viņa

īpašnieku, ne kapteini, ne kuģa ļaudis no at-

bildības par sekām, kādas var celties caur no-

laidību pie uguņu vai signālu lietošanas vai

caur nolaidīgu uzlūkošanu, vai caur nolāidību

kaut kuru drošības līdzekļu lietošanā, kādus

lietot prasa kuģošanas praktiķa vai gadijiena
ārkārtīgie apstākļi. ,

Par tiesību izdot sevišķus noteikumus

par kuģošanu ostās un iekšējos ūdeņos.

Pants 30. Nekas no tā, kas sacīts šinīs

noteikumos nevar aizskārt no vietējām valdības
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iestādēm izdotus noteikumus par kuģošanu
ostas upēs, jeb iekšējos ūdeņos.

Briesmu signāli.

Pants 31. Ja kuģis atrodas briesmās un

prasa palīdzību no citiem kuģiem vai no malas,
tad tam jālieto sekoši signāli, dodot tos reizē

jeb atsevišķi.

Dienas laikā:

1. Lielgabala šāvieni vai citi eksplozivas
dabas signāli, kuri dodami ne retāki kā

katru minūti.

2. Starptautiskās signalgrāmatas briesmu

signāls apzīmēts ar burtiem NC.

3. Tāļsignals, sastāvošs no četrstūrainas

flagas un bumbas jeb bumbai līdzīga

priekšmeta virs jeb apakš tās.

4. Tāļsignals, sastāvošs no konusa ar vir-

sotni .uz augšu un bumbas virs jeb

apakš tās.

5. Nepārtraukta skaņa ar kautkādu miglas
signāla aparātu.

Nakts laikā.

1. Lielgabala šāvieni vai citi eksplozivas
dabas signāli, kuri dodami ne retāk, kā

katru minūti.

2. Uguns liesmas uz kuģa (piemēram no

degošas darvas, vai eļļas mucas v. t.jpr.).
3. Raķetes jeb bumbas, kuras izmet kaut-

kādas krāsas vai veida zvaigznes; tās

jālaiž gaisā pa vienai īsos starpbrīžos.
4. Nepārtraukta skaņa ar kādū miglas sig-

signala aparātu.

Tulkojis kapteinis E. Kalniņš.

(iz Kuģniecības Gada Grāmatas 1925/26. gadam).
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IV. DAĻA.

International Yacht Racing Union (I.Y.R.U )

Starptautiska Jachtu Sacīkšu Apvienība.

Sacīkšu noteikumi.

Pieņemti Starptautiskā Konferencē Pa-

rizē 1907. g.; izlaboti starptautiskā kon-

ferencē Londonā 1919 g.; pārstrādāti no

i. V. R. U. Permanentas Komitejas Londonā

4 — 6 novembri 1929 g.

I. Daļa.

Sacīkšu vadība.

§ i. Sacīkšu komitejas vispārējās
tiesības.

Visas sacīkstes un jachtas, kas viņās ņem

dalību, ir padotas tai sacīkšu komitejai, kuras

vadibā sacīkstes tiek izzēģelētas. Viņa apstip-
rina un pārbauda visu, kas uz šīm sacīkstēm

attiecas; viņa izlemj visus strīdus, jautājumus
un šaubu gadījumus. Komitejas lēmumiem

jābūt pamatotiem uz šiem noteikumiem, ciktāļ
tie uz katra gadījuma apstākļiem var tikt at-

tiecināti. levērojot to, ka nav iespējams iz-

strādāt noteikumus, kas paredzētu visas zē-

ģelēšanas sacīkstes iespējamās varbūtības un

gadījumus, tad sacīkšu komitejai jāvadās no

pastāvošām jūras parašām un jāapkaro katrs

mēģinājums iegūt uzvaru tādiem līdzēkļiem
kas stāv pretrunā jēdzienam par pareizu ze*

ģelēšanu, lielāku ātrumu un zeģelēšanas iz«

veicību.
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Piezīme: Latv. Zeģ. S-ba noteic, ka:

Klubs, kurš sarīko sacīksti, rūpējas par to,

lai vīņa valde vai sacīkšu komiteja laika sa-

stādītu un izsludinātu sacīkšu noteikumus,

saņemtu un pārbaudītu pieteikumus, izsniegtu
programas, sagatavotu sacīkstes izvešanai

vajadzigas ierīces un drukas darbus, iegādātos
un izsniegtu godalgas un paziņotu sacīkšu

rezultātus. Vēl pirms sacīkstes dienas tas iz-

dod vajadzīgos rīkojumus un norīko sacīkstei

paredzētos sacīkšu vadītājus, mērķa un ceļa

tiesnešus, vēja un laika mērītājus, protokolistus
u.t.t. Katrs klubs, kurš ir pieteicis sacīkstē

kādu pie viņa reģistrētu jachtu, nosūta ka

pārstāvi tiesnešos vienu no saviem kluba

biedriem.

Pie sacīkšu izvešanas vajadzīgām ierīcēm

un drukas darbiem pieder: apzēģelēšanas zīmes

(laivas) ar piederumiem, flagas, starta masts,

lielgabals ar patronām, atsaukšanas numuri,
tiesnešu rīcībā nodots tvaikonis vai motorlaiva,
protokolu formulāri ar caurrakstamo papiri etc.

kā arī programas resp. sacīkšu noteikumi pie-
tiekošā skaitā tiesnešu vajadzībai.

Protestus izšķir 3 tiesneši no tā kluba, kurš

sarīko sacīkstes un pa vienam tiesnesim no tiem

klubiem, kuru jachtas piedalās sacīkstēs.

§2. Jachtu piederība.
Sacīkstē var pieteikt vienīgi tādas jachtas,

kas pieder bona fide kādam no Nacionālas

Savienības atzītam klubam, organizācijai vai per-

sonai, resp. personām, kuras resp. kuru vārdā

viņa ir pieteikta un kuram jābūt kāda no Na-

cionālas Savienības atzīta kluba biedrim. Per-

sona, kura jachtu nomājusi, uzskatāma par tās

īpašnieku, ja sacīkšu sludinājumā nav citādi
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noteikts. Sacīkstēs var piedalīties tikai tādas

jachtas, kuras īr nomātas lābā ticībā uz laiku

ne mazāk ka trīsdesmit dienām.

§3. Izmērīšanas apliecība.
(Mēru grāmata)

Katrai jachtai, kas piedalās starptautiskās
klases sacīkstē, jābūt derīgai izmērīšanas aplie-

cībai, izņemot gadījumus, kurus paredz Na-

cionālā Savienība.

Katra Nacionāla Savienība var idzot notei-

kumus, ka tām viņas zemes jachtām, kas pie-
dalās sacīkstēs šīs zemes ūdeņos, jābūt šīs ze-

mes mērīšanas apliecībai.

Piezīme: Latv. Zēģ. S-ba noteic:

.1. ja jachtai nav derīga augšā aizrādīta iz-

mērīšanas apliecība (skat arī starptautiskos iz-

mērīšanas noteikumus), tad jachtas īpašniekam
vai viņa pārstāvim jāparaksta un jāiesniedz
sacīkšu komitejai pirms starta sekoša veida

paziņojums:

jachtkluba valdei.

Apņemšanās iesniegt izmērīšanas

apliecību

Jachta
„

" piedalās sacīkstē

ar noteikumu, ka deriga iz-

mērīšanas apliecība, ar datumu ne vē-

lāk kā vienu nedēļu pēc sacīkstes, tiks

iesniegta divu nedēļu laikā, ka jachtā
netiks izdarītas pārmaiņas starp sacīkstes

un apliecības izrakstīšanas dienām, un

ka viņa piedalās sacīkstē pēc šai ap-
liecībā uzradīta lieluma.

Paraksts

Datums
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2. Ja pareizais lielums pieteikšanas laikā

nav bijis zināms, vai jakaut kādu iemeslu dēļ

pieteikšanas formulārā jachtas lielums ir ticis

nepareizi uzdots, tad gadījumā, ja šis fakts ir

ticis rakstiski paziņots sacīkšu komitejai priekš
pieteikuma termiņa slēgšanas, sacīkšu komitejai

irjāievēro tikai jachtas pareizais lielums startē-

šanas laikā; bet citādi jachta nevar zēģelēt

pēc mazāka lieluma nekā tas, kurš ir pieteikts.

3. Latv Zēģ. S-bā sastāvošo klubu jach-
tām jābūt izmērīšanas apliecībai, izdotai no Latv.

Zēģ. S-bas, ja tās piedalās Latvijas ūdeņos

starptautisku klašu jachtu sacīkstēs.

4. Punktos I—31 —3 starptāutiskām klasēm iz-

dotie noteikumi ir saistoši ari citām, no Latv.

Zēģ. S-bas pieņemtām klasēm.

5. Visām, L. Z. S. apstiprinātās regatēs
zēģelējosām jachtām jābūt izmērīšanas aplie-
cībai izdotai saskaņā ar Latv. Zeģ. S-bas pastā-
vošiem noteikumiem. Šādas mēra grāmatas
izsniedz attiecīgs klubs. Jachtu īpašniekiem
ir nekavējoši jāziņo savam klubam par katru,
pie jachtas korpusa vai zēģelēm izdaritu

pārmaiņu.

§4. Laika priekšā došana.

1. Starptautiskās klasēs laika priekšā
došanu izdara pēc starptautiskiem noteikumiem

un attieeigas skālas, un aprēķina sacīksti no-

beidzot pēc kursa garuma, saskaņā ar pro-

gramu vai instrukcijām.

2. Starp vienas un tās pašas starptautiskās
klases jachtām 14,5 metru lielumā un zemāk

nekādas priekšā došanas netiek pielaistas.
3. Ja starptautiskās klases tiek apvienotas,

tad laika priekšā došanai jābūt saskaņotai ar

starptautisko laika-priekšā-došanas skālu.
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Piezīme: Latv. Zeģ. S-ba noteic:

Visām L. Z. S. apstiprinātās regatēs zēģe-
lējošām jachtām ir saistoši attiecīgie Savienības

nosacījumi.

§5. Sacīkstes izsludināšana.

Sacīkstes vai regatas paziņojamas vai

izsludināmas pēc iespējas agri, ar sekošu

saturu:

1. Ka sacīkstes tiks zēģelētas zem I. V. R. U.

noteikumiem.

2. Pievedot nosacījumus, kas nesaietos ar

L V. R. U. noteikumiem vai papildinātu tos.

3. Adresi, uz kuru piesūtāmi pieteikumi.
4. Datumu, kad izbeidzas pieteikšanas termiņš.
5. Tuvākas ziņas par godalgām, viņu skaitu

un pieteikšanas iemaksām (starta naudām).

6. Programas un zēģelēšanas instrukciju sa-

ņemšanas laiku un vietu.

7. Visus noteikumus attiecībā uz startējošo
jachtu skaitu.

8. Noteikumus par godalgām gadījumos, kad

distance tiek nozēģelēta bez sacensības

(skat. § 10)

Piezīme: Latv. Zēģ. S-ba noteic, ka sacīkšu

nosacījumos ir jāsniedz bez tam vēl, šāda

informācija:
1. Sacīkstes nosaukums un viņas veids.

2. Sacīksti rīkotāja kluba vārds un adrese.

3. Sacīkstes vieta, diena un stunda.

4. Kursu un viņa garumu jūras jūdzēs.

5. Starta veidu.

6. Klases.

7. Tuvākas ziņas par godalgām.
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8. lerobežojumus attiecība uz :

a) kursu.

b) sacīkstes ilgumu.
c) stūrēšanas tiesībām.

d) kuģa ļaužu skaitu,
c) algotiem kuģa ļaudīm.

9. Katras klases starta naudas apmērs.
10. Pieteikumu iesniegšanas vietu un termiņu.

(Sacīkste var notikt ne āģrak, ka 3 dienas

pēc pieteikšanas termiņa notecēšanas, pie
kam sacīkstes diena netiek līdzskaitīta).

11. Tiesnešu tiesības attiecībā uz sacīkstes

pārtraukšanu un viņas ceļa saīsināšanu.

§6. Pieteikumi.

Pieteikumi iesniedzami saskaņā ar sacīkšu

komitejas paziņojumiem resp. sludinājumiem
par priekšā stāvošo sacīksti. Pieteikumi izda-

rāmi pec sēkoša parauga. Paziņojumu par
nodomu pieteikties var izdarīt telegrāfiski un

tiek skaitīts par pieteikošu, ja telegrama no-

sūtīta līdz pīkst. 12 tanī dienā, kad pieteik-
šanas termiņš izbeidzas, bet šādi telegrāfiski
pieteikumi ir apstiprināmi pareizā formā ar

tuvāko pastu.

Pieteikuma paraugs.

(Pieteikumam jābūt parakstītam no jachtas
īpašnieka vai viņa pārstāvja).

Jachtkluba valdei.

Pieteicu jachtu
„

"
uz

sacīksti (datumā). Viņas pa-
zīšanas flaga ir ; viņas numurs

uz buras ir ; viņas tākelējums
ir... ; viņas lielums ir

(ja pareizais lielums nāv zināms, tad jārī-
kojas pēc § 3).
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Apņemos zēģelei pēc I. V. R. U, sacīkšu

noteikumiem un pēc tiem Nacionālās Savie-

nības noteikumiem saskaņā ar kuriem ši sa-

cīkste tiek izzēģelēta.

Datums :

īpašnieka vārds, adrese un klubs '

Paraksts :

Pieteikšanas nauda klātpielikta.
Saskaņā ar Nacionālās Savienības notei-

kumiem, sacīkšu komitēja var noraidīt kuru

katru pieteikumu.

Piezīme: Latv. Zēģ. Savienība noteic, ka:

pieteikumiem jābūt rakstiskiem un tie ie-

sniedzami caur savu Jachtklubu, klāt-

pieliekot mēra grāmatu un starta naudu.

Izdarīt pieteikumu, rezervējot tiesības par

nepiedalīšanos (Meldung unter Vorbehalt),
nav pielaižams.

§7. Pieteikumu ierobežošana.

Ja vienai un tai pašai personai jeb orga-

nizācijai pieder visumā jeb pa daļai divas jeb
vairākas jachtas, tad tās, bez sacīkšu komitejas
iepriekšējas piekrišanas, nevar tikt pieteiktas
vienā un tai pašā sacīkstē. Neviena jachta
nevar tikt pieteikta divās vienā laikā un zem

tās pašas sacīkšu komitejas vadības izcīnāmās

sacīkstēs, ar nolūku, izvēlēties vēlāk piedalī-
šanos tikai vienā no sacīkstēm.

Piezīme: Latv. Zēģ. S-ba noteic, ka:

Pieteikums tikai no vienas jachtas (Ein-

zelmeldung) var tikt pielaists vienīgi nestarp-
tautiskās klasēs, kad ir aizstāvama ceļojoša
jeb izaicināšanas godalga (Herausforderungs-
preis). Visos citos gadījumos, saskaņā ar

sacīkšu noteikumiem, lai varētu sacīksti sarīkot

jābūt ienākušiem mazākais 2—3 pieteikumiem,
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§8. Sacīkšu atcelšana.

Sacīkšu komitejai ir tiesiba atcelt katru

sacīksti, ja nelabvēlīgi laika apstākļi un citi

dibināti iemesli to prasa. Atcelšana tiek

zignalizēta ar starptautiskas signālu flagas „N"

pacelšanu virs klases jeb grupas signāla.
Piezīme: Latv. Zēģ. S-ba noteic, ka:

Starta nauda tiek atmaksāta tikai tad, ja
sacīkste tiek atcelta galigi.

Sacīkstes atcelšana nav vēlama gadījumos,
ja sacīkstes ceļš ir vairākkārt apzēģelējams un

ja tas vienreiz ir jeu apzēģelēts no tik liela

jachtu skaita, ka uzvarētāji ir jau konstatējami.

§ 9. Sacīkšu atlikšana.

Ja sacīkšu komiteja nolemj atlikt startu uz

vēlāku laiku tanī pašā dienā, tad viņai ir jā-
paceļ starptautiskais atbildes vimpelis, vai nu

viens pats, vai virs viena jeb vairākiem bumb-

veidīgas, vai citas formas priekšmetiem, sekošā

kārtībā:

1. Par 15 minušu atlikšanu — tikai atbildes

vimpelis. (Ši atlikšana var tikt neaprobe-
žoti pagarināta nolaižot atbildes vimpeli
pēc katrām 15 minūtēm un paceļot to

atkal no jauna).
2. Par 30 minušu atlikšanu — atbildes vim-

peles virs viena bumbveidīga vai citas

formas priekšmeta.
3. Par 60 minušu atlikšanu atbildes vimpelis

virs diviem bumbveidīgiem vai citas for-

mas priekšmetiem v. t. t., ar vienu bumb-

veidīgu vai citas formas priekšmetu par
katrām 30 minūtēm.

Visas atlikšanas ir jāskaita no izsludināta

starta laika, bet nevis no atlikšanas signāla pa-
celšanas laika.
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Pie katra signāla pacelšanas vai signāla
maiņas jāizdara šāviens.

Ja atlikšana attiecas uz visu programu,
tad klašu resp. startgrupu signālu pacelšana
nav vajadzīga, bet ja tā attiecas tikai uz no-

teiktām klasēm resp. grupām tad šo klašu

resp. grupu signāli ir paceļami zem atlikšanas

signāla.
Pēc starta atlikšanas laika notecēšanas

lietojami parastie starta signāli, saskaņa ar

§ 26., un ja atlikšanas signāls ir vispārīgs, tad

tas nolaižams pie starta pirmās grupas resp.
klases signāla pacelšanas.

Uz atliktu sacīksti nekādi jauni pieteikumi,
ne zem kādiem apstākļiem, nevar tikt pieņemti.

§10. Distances nozēģelēšana bez

sacensības.

Jachtai, kura ir pareizi sacīkstē pieteikta,
īr tiesība nozēģelēt uzdoto distanci arī tanī ga-

dījumā, ja tai nebūtu pretinieki (bet tikai

saskaņā ar §8. noteikumiem): tādā gadījumā
godalgas vērtība var tikt samazināta saskaņā
ar sacīkstes noteikumiem.

§ 11. Atkārtotas sacīkstes.

Pareizi pieteikta, bet pirmā sacikstē ne-

startējusi jachta, var no sacīkstes komitejas
tikt pielaista līdžstartēt atkārtotā sacikstē.

§ 12. Ceļa (distances) saīsināšana.

Sacīkšu komitejai ir tiesība, sacīkstes laikā,

ievērojot vēja un laika apstākļus, pēc saviem

ieskatiem saīsināt sacīkstes ceļu, kadā gadījumā
paceļams klases vai starta grupas signāls zem

starptautiskas signālu flagas S", bet miglainā
laikā vai tumšā — jāizdara divi šāvieni, un

šis signāls nozīmē, ka sacīkste izbeidzas ar
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patlaban izzēģelejamo riņķi resp. citādā, sacīkšu

komitejas noteiktā veidā. Laika priekša do-

šana attiecigi samazināma.

Piezīme: Latv. Zēģ. S-ba pielaiž, ka

par ceļa saisināšanu var tikt jāchtām pa-

ziņots arī mutiski.

§13. Apzēģel ēšanas zīmju
nepareiza pozīcija.

Ja caur gadījumu vai ar nodomu kāda no

apzēģēlēšanas zīmēm būtu aizvākta no ■ viņas

pareizās vietas, tad sacīkšu komitejai tā, pēc
iespējas, ir jāatvieto. Ja tas nēbūtu laikā

izdarāms, tad sacīkšu komiteja nolemj, pēc
saviem ieskatiem, vai sacīkste ir ātkārtojama
vai ne.

§ 14. Paziņojums par noteikumu

ievērošanu.

Sacīkšu komitēja piešķir godalgas uz šo

noteikumu pamata un tamdēļ pirms godalgu
piešķiršanas katram jachtas īpašniekam vai

viņa pārstāvim ir jāparaksta iesniegums

(reversais) ka jachta ir, stingri ievērojusi visus

sacīkstes noteikumus.

lesnieguma forma.

-
Jachtkluba valdei.

Ar šo paziņoju, ka esmu jacht-
kluba biedris-amatiers un ka es vadīju
jachtu (jachtas un sacīkstes

nosaukums un datums) un ka visi sacīkšu

noteikumi un nosacījumi ir ievēroti.

Paraksts :

Datums:
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lesniegums nododams sacīkšu komitejai
48 stundu laikā pēc uzvarējušās jachtas pie-
nākšanas; ja sacīkšu komiteja atrod par vaja-

dzīgu, viņa var iesniegšanas laiku pagarināt,
bet ne ilgāk par 30 dienām.

Piezīme: Latv. Zēģ. S-ba noteic ka:

Reversalu iesniegšanas laiks var tikt arī

saīsināts, bet ne uz īsāku laiku, ka vienu

stundu pēc sacīkstes nobeigšanas.
Šiem pārgrozījumiem jābūt atzīmētiem sa-

cīkšu noteikumos. Kas apzināti vai aiz nolai-

dības iesniedz nepatiesu reverzali, tiek sodīts

§ 50 paredzētā kārtībā.

§15. Godalgas piespriešana jachtas
distancēšanas gadījumā.

Ja kāda jachta tiek distancēta, tad godalgu
saņem nākošā pēc aprēķina.

§16. Zēģelēšanas noteikumi

un programa.

Katra pieteikta jachta saņem programu un

rakstītus vai drukātus zēģelēšanas noteikumus

ar sekošām ziņām (datiem):
1. Starta laiks,
2. Starta līnija,
3. Klašu resp. grupu starta signāli.
4. Atsaukšanas numurs.

5. Zēģelējamais ceļš ar visu apzēģelejamo
zīmju uzskaitīšanu,

6. Mērķa (finiša) linija,
7. Ceļa garums,
8. Sevišķi noteikumi (ja tadi būtu) par ceļa

saīsināšanu,
9. Pieteikto jachtu nosaukumi un sacīkšu

lielumi,
10. Adrese uz kādas ir iesniedzami paziņo-

jumi (reversali) un protesti.
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Mutiski rīkojumi nav ievērojami (izņemot

§ 12. pielaisto gadījumu. L. Z. S. rīkojums).
Sacīkšu komitejām jābūt ļoti uzmanīgām pie
kursu (sacīkstes ceļa) noteikšanas, kuriem jā-
būt viegli atrodamiem uz parastām vai viegli

iegūstamām kartēm.

Piezīme 1: Latv. Zēģ. S-ba papildina ši

paragrāfa noteikumus sekoši:

pie p. 4. Pazīšanas burti un numuri.

pie p. 9. Jachtas vadītāja uzvārds.

p. 11. Sacīkstes vadītāja un tiesnešu uz-

vārdi.

p. 12. Reverzalu un protestu iesniegšanas
termiņš un protesta naudas apmērs
(desmit lati).

p. 13. Godalgu skaits un veidi.

p. 14. Noteikumi par sacīkstes nobeigšanu
un attiecigais signāls.

p. 15. Godalgu izdalīšanas laiks un vieta

(pēc iespējas).
p. 16. Varbūtējais sacīkstes laika ierobe-

žojumus.
Piezīme II: Latvijas Zēģelētāju Savienības

noteikumi par godalgu skaitu.

Ja sacīkstē vienas vai vairāku klašu jach-
tām ir paredzēta atsevišķa godalga (Sonderpreis),
tad tomēr katrai klasei jādod vēl speciālas
klases godalgas, sekošā skaitā : I—31 —3 pieteiktām
jachtām vienu godalgu, 4—6 jachtām divas

godalgas, 7—9 jachtām trīs godalgas v. t. t.

Godalgu izdalīšana notiek programā uzdotā

vietā un laikā, ja līdz tam ir tikuši izlemti

ienākuši protesti.
Ja iesniegtu un neizšķirtu protestu dēļ

dažas godalgas nav tikušas izdalītas, tad sa-

cīksti rīkojušā kluba pienākums ir tādas godal-

gas izsniegt uzvarētājam pēc protestu izlem-

šanas.



66

Ja godalga būtu nepareizi piespriesta un

izsniegta un saņēmējs vilcinās to atdot, tad

sacīksti rīkojušam klubam ir jādod likumīgam
uzvarētājam cita, līdzvērtīga godalga, paturot
savas tiesības atprasīt godalgu no nepareizā
saņēmēja.

Ja nepareizi piespriesta godalga netiek

atdota, tad Latvijas Zēģeļetaju Savienība var

sodīt vainīgo, ņemot viņam turpmāk tiesību

piedalīties sacīkstēs.

11. d a ļ a.

Zēģelēšana.

§ 17. Buru numuri, burti un

pazīšanas flaga.

Starptautisko klašu jachtu buras apzīmē-
jamas pēc sekošas sistēmas.

Nācīju apzīmējošais burts.

Katra jachta nes uz buras burtu, kurš

norāda pie kādas tautības tā pieder. Apzīmē-
jumi ir sekoši.

Argentine .. .
A Somija L

Beļģija B Ungārija . . . .

M

Igaunija . . . C Norvēģija . . .
N

Dānija D Latvija O

Spānija . . . .

E Portugāle • . . P

Francija .. . .
F Kuba

....
RC

Vācija G Zviedrija . . . . S

Hollande . . . . H Uruguaja . . . . U

Itālija ī Cili X

Apv. Lielbritānija X Šveice Z

Jachtas klases numurs.

Katrai starptautiskas klases jachtai jānes
burā, metros izteikts viņas starptautiskais klases

numurs, un proti: Astoņmetru jachtai 8;
desmitmetru jachtai 10; v. t. t.
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Jachtas numurs.

Katra jachta burā nes bez tam numuru,

kurš dod iespēju viņu atšķirt programa.
Šis

numurs tiek jachtai piešķirts no viņas Na-

cionālās Savienības (par atsaukšanas numuriem

skat. arī § 28).

Burtu un numuru kārtība.

Numuru kārtībai uz burām jābūt sekošai:

— Pieņemot, ka kādai Argentinijas 6 metru

jachtai no Jachtkluba Argentino ir piešķirts
numurs 3, viņas burā tiktu atzīmēts:

_6_
A 3

.Ja kādai Beļģijas 8 metru jachtai no

Federation dc Yachting Belge ir piešķirts
numurs 2, tad burā tiktu atzīmēts:

_8_
B 2

Burtiem un numuriem jābūt lielās buras

(groszēģeles) abās pusēs, dažādos augstumos,
novēršot tadā veidā burtu savstarpējo apklā-
šanos, kurš varētu rasties no buras caurspī-
dīguma.

Pazīšanas flaga.

Katrai jachtai jānes pazīšanas flaga, pēc
tās Nacionālas Savienības noteikumiem, zem

kuras tā piedalās sacīkstēs.
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Tiek ieteikti sekoša lieluma numuri un

burti:

Piezīme: Latv. Zeģ. S-ba noteic, ka:

Izņemot jūras regates uz garākām distan-

cēm, sacīkstes laikā jachtas, kas tanī ņem
dalību, nenes pie gafeles vai grotzēģeles ach-

terliķa kluba flagu, bet tās vietā viņas nes

savas klases resp. startgrupas flagu un bez

tam grosmasta steņģa galā savu pazīšanas
flagu resp. vimpeli. Klases resp. startgrupas

flagas nolaišana un kluba flagas pacelšana no-

zīmē, ka jachta no sacīkstes izstājusies.
Klašu resp. startgrupu apzīmēšanai jālieto

stārptautiskās signālu flagas, sākot ar burtu A.

Katrai, pie starptautiskas klases nepie-
derošai jachtai, jānes (tāpat kā starptautisko
klašu jachtai) lielās buras (groszēģeles) augšē-
jās daļas abās pusēs, melnu pazīšanas numuru.

Latv. Zēģ. S-bas klubu jachtām ir piešķirtas
sekošas nozīmes:

Klase

Ciparu un

burtu

Katra cipara

ieņemtais

platums

izņemot

cip. 1

1 tu
i I S ■£

Minimālais

atstatums

starp

tekošiemgarums

cipariem

metri colas metri colas metri colas metri colas

virs 14,5 metr. 0.75 (30) 0.50 (20) 0.10 (4) 0.15 (6)
14,5

„ |
12

.

10
„ J

8 un 8,5 metri

0.66 (26) 0.46 (17) 0.10 (4) 0.15 (6)

0.50 (20) 0.36 (14)

0.075 (3)
6 un 6,5 metriļ

in 30 kv. metri/
0.46 (18) 0.30 (12) 0.10 (4)

■2 kv. metri unļ
14 pēd. dinghv/
12 pēd. dinghv

0.30 (12) 0.30 (12)

0.30 (12) 0.22 ( 9)
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1. 22 kv. metru Ziemeļu un Zviedru škeru

kreiceru klasei arābu cipars 22, zem tā strīpa

un zem tās Latviju apzīmējošais burts O un

tekošais savienības numurs, pēc šāda piemēra:

22

O 3

2. 30, 40, 55 un 75 škeru kreiceru klasēm

tāpat, pēc sekošiem piemēriem: :\

30 40 55 75

0~3 0 4 0 2 O 1

3. 5, 6 un 7 metru amerikāņu klasēm

augšā attiecīgs klases cīpars (romiešu), zem

tā strīpa un zem tās burts O un tekošais

savienības numurs pēc sekoša piemēra:

V VI VII

0304 0 2

4. Liepājas atsevišķai klasei augšā arābu

cīpars 26, zem tā strīpa un zem tās burts O

un tekošais savienības numurs, pēc sekoša

piemēra:

26

O 2

5. 10, 15, 20 un 24 kv. metru jolu klāsēm

augšā attiecīgs klases cīpars (arābu) zem tā

strīpa un zem tās tekošais savienības numurs,

pēc sekoša piemēra:

10 15 20 J 22

O 3 0~2 0~4 ČTs

Piezīme: Lai atšķirtu 22 kv. metru joles no tādiem

pat škeru kreiceriem, tad pirmām piešķirts burts
J, kā augšā aizrādīts,
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6. Latvijas 12 pēdu jolei (dinghv) augšā
burts 0 un zem tā tekošais savienibas numurs

(bez strīpas) pēc sekoša piemēra:
O

7

7. Izlīdzināšanas klasēm — burts O un

blakus tekošais savienības numurs piemēram:
O 25

Ciparu un burtu garumiem jābūt mazākais

šāda lieluma:

a) Visām jolu klasēm, Liepājas atsevišķai
klasei un 22 kv. metru škeru kreiceriem

30 cm

b) 30 un 40 kv. metru škeru kreiceriem un

5 metru amerikāņu klasei 45 cm

c) 55 un 75 kv. metru škeru kreiceriem un

6un 7 metru amerikāņu klasēm 60 cm

§ 18. Laivas.

Katrai jachtai, kura pārsniedz 12 metrus

Starptautisko sacīkšu lielumu, vai 14 metrus

(45 pēdas) L. W. L. (peldlīniju), jānes uz deķa
lietošanai derīga laiva, gatava nekāvējošai lie-

tošanai, ar iekšā piesietiem airiem. Laivas

dimensijas nedrīkst būt mazākas par klāt-

pieliktā tabulā norādītām:

30 cm

Starptautiska klase

14,5 m

(47,5
pēdas)

17 m

(55,7
pēdas)

20 m

(65,6

pēdas)
unvairāk

Visu citu, starptautiskās klasēs

ne-ietilpstošu jachtu, peldlīnijas
garums

45

pēdas

55

pēdas

70

pēdas

jarums 3.00 m

(10 pēd.)

1,30 m

(4p.3o.)

3,35 m

(11 pēd.)

1,35 m

(4 p. 5c.)

3,70 m

(12 pēd.)

'lātums 1,40 m

(4p.7c.)V* platuma dziļums, no ap-

:uvuma iekšpuses līdz sāņu aug-

šajai kantai
. . . . 0,48 m

(19 col)

0,50 m

(20 col)

0,50 m

(20 col)
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§ 19. Balasts un piederumi.

Sacīkstes laikā grīdām, sienām un trepēm,
kā ari citiem kajites ierīces prieķšmetiem, sa-

skaņā ar tabulas noteikumiem, izņemot klapkojas
un neiebūvētas virtuves ierīces, jābūt savās

vietās; ūdens tankas nedrīkst tikt nedz pil-

dītas, nedz iztukšotas, izņemot to ūdens dau-

dzumu, kurš nepieciešams tekošām jachtas va-

jadzībām ; uz jachtas jābūt enkuriem un ķēdēm,
saskaņā ar jachtu būves un klasifikācijas no-

teikumiem, balastam jābūt kārtigi noštauvētam

zem grīdas vai citās, priekš tā noteiktās vietās;
nedz balasts nedz kādi citi nedzīvi smagumi
var tikt izlietoti kā trimēšanas balasts jachtu
iegrimes pārmaiņai. Pēc pīkst. 9 vakarā pirms
sacīkstes dienas nekāda veida balasts nevar

tikt vairs iekrauts, izkrauts vai pārvietots.
ļa jachtas klases noteikumos nav ievesti

atsevišķi nosacījumi, tad sacīkstes laikā uz

katras jachtas (izņemot dinghvs), jābūt attiecīga
lieluma enkuram, vai enkuriem un ķēdei jeb
tauvai.

§20. Glābšanas riņķi.

Katrai jachtai jātur uz klaja vai kokpitā
mazākais viens lietošanai gatavs glābšanas
riņķis.

Piezīme: Latv. Zēģ. S-ba nosaka, ka:

priekš katra jachtas komandas locekļa
]abūt atsevišķam glābšanas riņķim vai

jostai.

§ 21. Uguņi.

Visām, naksts_ laikā sacikstē dalību ņe-
mošam jachtām, jaivero starptautiskie jūras no-

teikumi jeb nacionālie noteikumi par uguņu
lietošanu.
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§ 22. Dzīvais spēks.

Buru pacelšanai un apkalpošanai, kā arī

šverta apkalpošanai drīkst pielietot tikai cil-

vēka spēku.

§ 23. Atbildība.

Uz katras, sacikstē dalību ņemošas jachtas,
jābūt kāda, no Nacionālas Savienības atzīta,
jachtkluba biedrim-amatierim, kurš kā jachtas
īpašnieks jeb īpašnieka pārstāvis par jachtu nes

atbildību.

Piez i m c : L. Z. S.-ba paskaidro, ka šī pa-

ragrāfa noteikumi neatceļ pamatprincipu,
ka jachtu drīkst vadīt tikai tādi kluba

biedri, kuriem ir jachtas vaditāja tiesības.

§24. Personu skaitu maiņa sa-

cīkstes laikā.

Nacionālai Savienībai ir tiesības izdot no-

teikumus, kuri noliegtu sacīkstes laikā perso-
nām uzkāpt uz jachtas vai atstāt to.

Piezime: Latv. Zēģ. S-ba noteic, ka:

Pēc sagatavošanas signāla krišanas, izņe-
mot nelaimes un slimibas gadījumos un pro-

gramā paredzētos speciālos noteikumus attie-

cībā uz loču uzņemšanu un atlaišanu, personu
skaits uz jachtas nedrīkst mainīties.

§25. Jachtas īpašnieks pie stūres.

Ja jachtas īpašnieks, bez ieprekšējas sa-

cikšu komitejas piekrišanas, sacīkstē, kurā pie-
dalās viņam piederoša jachta, stūrē kādu citu,
viņam nepiederošu jachtu, tad abas jachtas tiek

distancētas.
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Piezīme: Latv. Zeģ. S-ba noteic, ka:

Ja kādas jachtas īpašnieks ir pieteikts par

svešas jachtas vadītāju un pieteikums ir pie-
ņemts, tad šis apstāklis uzskatāms par komi-

tejas piekrišanu.

§ 26. Starta signāli.

Nacionālai Savienībai ir tiesība izdot at-

sevišķām klasēm vai grupām speciālus sagata-

vošanas signālus.

Piecas minūtes priekš starta izdarāms

šāviens un dodams signāls saskaņā ar Nacionā-

las Savienības priekšrakstu. Pēc piecām mi-

nūtēm jāizdara starta šāviens un jādod priekšā
rakstītais signāls.

Ja šāviens neietu vaļā tad laiku rēķina pēc
otra signāla.

Piezīme: Latv. Zēģ. S-ba noteic, ka:

Startmastam jābūt sadalītam 3 melnos un

2 baltos nodalījumos, ar sarkanu startbumbu.

Līdz ar Šāvienu, kurš tiek dots 5 minūtes pirms

pirmā starta, sarkanai bumbai jākrīt no augšējā
uz apakšējo melno nodalījumu, un pēc katras

notecējušas minūtes bumba tiek par vienu no-

dalījumu pacelta ar to aprēķinu, ka tā piektās
minūtes sākumā atrodās uz starta masta aug-
šējā nodalījuma. Līdz ar šāvienu, kurš tiek

dots ar piektās minūtes notecēšanu, sarkana

startbumba krīt uz apakšējo melno nodalījumu.

Otrais šāviens ir pirmās grupas starta un

otrās grupas sagatavošanas Šāviens. Sarkanā

startbumba ceļas atkal no minūtes uz minūti

un ar piektās minūtes notecēšanu tā krīt atkal

uz apakšējo nodalījumu līdz ar trešo šāvienu,
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kurš ir starta šāviens otrai un sagatavošanas
Šāviens trešai starta grupai. Tadā pat veidā

taļākie šāvieni, saskaņā ar bumbas pacelšanu
un nolaišanu, ir starta un sagatavošanas šā-

viens turpmākām — grupām. Var tikt doti

arī citi startsignali, bet tiem jābūt pareizi aprā-
dītiem zēģēlešanas noteikumos.

Startlīnijas priekšā jābūt atdalītai 100—300

metru plašai startzonai, kurā starp sagatavo-
šanas un starta signāliem drīkst atrasties tikai

tās jachtas, uz kurām šis starts attiecas; un

turpmāk tikai tās jachtas, kuru sagatavošanas
signāls ir kritis.

Ja pie pirmā sagatavošanas signāla kāda

jachta, kura nepieder pie pirmās starta grupas,
atrastos sagatavošanas zonā, tad viņai ir ne-

kavējoši pa visīsāko ceļu jāatstāj startzona un

pie tam jādod ceļš visām, pie pirmās starta

grupas piederošām jachtām.

Pēc sagatavošanas signāla krišanas, startē-

jošas grupas (klases) jachtas nedrīkst vairs tikt

vilktas, šīs nedrikst lietot airēs, nedz būt pie-
sietas pie bojas, piestātnes jeb kāda kuģa. Pie

lielām jūras regatēm šis aizliegums neattiecas

uz startējošām jachtām; sagatavošanas šāviens

ir uzskatāms tikai ka laika signāls. Par lielam

jūras regatēm skaitās tās regates, kuras startē-

šanai tiek atļauts ilgāks laiks un starts ir skrejošs
ar attiecigu startlaiku uzņemšanu.

Vēlams lai šāvieniem tiktu lietots dūmu

pulvers.

§ 27. Sacīkstes iesākums.

Jachtas ir padotas Šiem noteikumiem sākot

ar signālu, kurš tiek dots 5 minūtes pirms
starta.
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§ 28. Atsaukšanas numuri un at-

saukšana.

Sacīkšu komitejai jāpiešķir katrai jachtai
viņas atsaukšanas numurs, saskaņa ar Nacio-

nālās Savienības noteikumiem, un Šim numuram

jābūt atzīmētam programā un sacīkstes notei-

kumos.

Ja kāda jachta vai daļa no viņas korpusa

spīres vai citas ierīces atrastos starta _signala
momentā uz startlīnijas, vaj būtu tai pāri, tad

cik ātri vien iespējams ir jārāda viņas atsauk-

šanas numurs un jādod attiecīgs skaņu signāls,
iai griestu konkurējošo jachtu vēribu uz to, ka

tiek rādits atsaukšanas numurs. Atsaucamai

jachtai jāatgriežas un jākrusto startlinija ta, ka

sacīkšu komiteja būtu apmierināta un viņas at-

saukšanas numuram jātiek rādītam tik ilgi,
kamēr tā nebūs pārgājusi atpakaļ starta zona,

vai nebūs notecējis zināms laiks. Numuram

jābūt baltam uz melna fona un cipariem ne

mazāk ka 75 centimetru augstumā.

Piezīme: Latv. Zēģ. S-ba noteic, ka:

Ja jachta aiz kaut kādiem iemesliem at-

saukšanu neivēro, tad ta tiek distancēta; ja ta

tomēr turpina sacīksti, tad viņai jāpilda visi

sacikstes noteikumi, izņemot gadījumus, kad ta

izstājas no sacīkstes, paziņodama par to pace-

ļot kluba flagu.

§ 29. Atpakaļbrau cošas jachtas.

Jachtai, kura ir tikusi atsaukta un brauc

atpakaļ, vai tādai, kura pēc starta signāla do-

šanas brauc no nepareizas startlinijas puses uz

starta zonu, jādod ceļš citām sacīkstē konku-

rējošām jachtām.
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Citas sacīkstē startējošas jachtas nedrīkst

pieņemt, ka kāda jachta brauc atpakaļ, vai

brauc uz savu poziciju no nepareizas startlīnijas

puses, kamēr nav skaidrs, ka viņas manevris

acimredzot nesaskan ar sacīkstes turpināšanas
nolūku.

§ 30. Ceļa došana.

Kolizijas risks.

Teikums „Kolizijas risks" ir lietots vis-

plašākā nozīmē. Jāpieņem ka „jachtas tuvojas
viena otrai tā, ka draud izcelties kolizijas risks"

tad, ja kāda no divām jachtām nevar tikt va-

dīta ar pilnu drošību neskatoties uz otras

attāļumu.

Par piemēru, vispārīgi runājot, divas jachtas
var manevrēt neapdraudot viena otru tikai tad,
ja viņas atrodas tadā attālumā viena no otras,

ka ar cieši pārliktu stūri, katra no viņām,
vai abas, var kurā katrā momentā, apgriezt pil-
nigu riņķi katrā virzienā, neaizskārot viena

otru.

Šaubu gadījumos jāpieņem, ka kolizijas
risks pastāv.

Pie vēja un brīvi.

Pie vēja. Jachta zēģelē pie vēja tad, kad

tā, ar nolūku sasniegt vislabākos rezultātus

uzkreicešanā, pieguļ pie vēja tik cieši cik

vien iespējams.

Brīvi. Jachta kura nezēģelē pie vēja, kā

tas augšā norādits, un neatrodās vējā — iet

brīvi.
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Luvēšana.

Jachta lūvē tad, kad ta maina kursu uz

citu, tuvāki pie vēja, kursu.

Brīvi priekšā un brīvi pakaļpusē.

Jachta ir brīvi pakaļpusē aiz otras jachtas
tad, kad viss viņas korpuss un ierīces ir aiz

otras jachtas boma gala vai achtera, spriežot

pēc ta kursa, kuru abas jachtas zēģelē. Otra

jachta tādā gadījumā ir brīvi priekšā.

Panākšana.

No divām jachtām, kas zēģelē vienu un

to pašu kursu, vai gandrīz vienu un to pašu
kursu, tā jachta, kas ir otrai brīvi pakaļpusē

(kā augšā noteikts) sāk skaitīties par panākošo
jachtu, ar to momentu, kad ta ienāk kolizijas
riska rajonā (skat. kolizijas risks) un turpinās
skaitīties par tādu, kamēr:

1) viņa aiziet brīvi priekšā (kā augšā no-

teikts); pēc tam ta sāk skaitities par panā-
kamo jachtu.

2) viņa aiziet brīvi sānus, ārpus kolizijas riska

rajona (skat kolizijas ris-ks)-
-3) paliek atpakaļ ārpus kolizijas riska rajona

(skat. kolizijas risks).
4) viena vai abas jachtas iet pār štāgu.

Pienākums pierādīt, ka jachta ir atstājusi
kolizijas riska rajonu (ka augšā noteikts) krīt

uz to jachtu, kura skaitījās par panākošo
jachtu.

Panākšanas stāvoklis var rasties tikai tad,
ja abas jachtas zēģelē apmēram vienu un to

pašu kursu. (Ja viena no jachtām, saskaņā ar

apakšā pievesta p. B noteikumiem, izdarītu uz-

luvēšanu, tad tas nevar skaitīties kā dažādu

kursu zēģelēšana ši noteikuma robežās).
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A) Tā jachta, kura panāk otru jachtu,
dod ceļu panākamai jachtai.

B) Ja panākoša jachta grib aizzēģelēt

garām panākamai jachtai pretēji tai pusei, kurā

atrodas panākamas jachtas grosbomis, tad bei-

dzamai ir tiesība pēc vēlēšanas uzlūvēt no viņas

kursa, pat iegriest tieši vējā, lai aizkavētu pirmo
aiziet garām vēja (luv) pusē; šīs lūvēšanas tie-

sības panākamā jachta zaudē pēc tam, kad tā

ir ieņēmusi poziciju, kad viņas kliverboma

gals, vai, ja ta ir bez kliverboma, viņas priekš-
stevenis, varētu pie lūvēšanas aizskārt panā-
košo jachtu pakaļpus viņas grotvantēm; pēc
tam viņa var paturēt savu kursu, bet nedrīkst

vairs lūvēt.

Ja arī rastos šaubas par to, vai lejas puses

jachtei ir lūvēšanas tiesības, tad tomēr vēja
(luv) puses jachtai ir jālūvē līdz; bet tādā

gadījumā tai ir tiesība protestēt.

C) Jachta .nedrīkst nokrist no viņas pa-
reiza kursa ar nolūku aizkavēt panākošo jachtu
aiziet viņai garām lejas pusē. Tāpat, kamēr

panākošā, lejas puses jachta nav ieņēmusi po-

zicīju, kurā tā sāk skaitīties par panākamo

jachtu, tā nedrikst uzlūvēt un traucēt lūvpuses
jachtu vai piespiest viņu mainit viņas kursu.

Par lejas pusi skaitās tā puse kurā atrodas

priekšējās jachtas grosbomis tani momentā, kad

tā zaudē brīvi priekšā atrodošās jachtas
stāvokli.

Pareizais kurss.

Pānākšanas stāvokļa pastāvēšanas laikā

par pareizu kursu, zēģelējot pie vēja, skaitās

„primā facie" kurss ne zemāk kā pilni pie
vēja (voll und bei); ja zēģelē brīvi —
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tad kurss uz nākošo apzēģelēšanas zīmi. Ja
bez kaut kāda nolūka traucēt konkurentu,
kurš zēģelē garām lejas pusē, būtu jārēķinās
ar straumes vai citiem apstākļiem, kuri attaisno

zemāku kursu, tad par šāda zemāka kursa

zēģelēšanu atbildību nes virsvēja jachta, kurai

jāpierāda, ka ir bijis iemeslis zēģelet zemāku

kursu.

Sastapšanas, kursu krustošana un kursu

tuvošanās

Šie noteikumi ir speciāli izdoti lai no-

vērstu sadursmes un jachtai, uz kuru, saskaņā
ar noteikumiem gulstās ceļa došanas pienākumi,
tādi arvien ir jāpilda, (skat p. X.)

Pirms starta signāla došanas jachtu ma-

nevrēšana nav ne ar ko ierobežota, izņemot
noteikumus, kuri paredzēti §§ 30, 31 un 32, un

jachta, kurai ir ceļa tiesības var mainit kursu

katrā pielaižamā veidā (piemēram, pēkšņa uz-

lūvēšana uz kuru nebūtu viegli iespējams
reaģēt nevarētu tikt uzskatīta par pielaižamu).

Turpretim pēc starta signāla krišanas

jachtām jāzēģele tāds kurss, kurš krustotu

startlīniju, ievērojot vienigi tos manevrēšanas

ierobežojumus, kuri paredzēti §§ 30, 31 un 32.

Pēc startlīnijas krustošanas vienigie ma-

nevrēšanas ierobežojumi ir tie, kurus noteic

§§ 30, 31 un 32.

D) Brīvi zēģelējošas jachtas pienākums ir

dot ceļu jachtai, kas zēģelē pie vēja.

E) Ar kreiso (backbord) halzi pie vēja
zēģelejošas jachtas pienākums ir dot ceļu
jachtai, kas zēģelē pie vēja ar labo (Steuerbord)
halzi.
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F) Ja abas jachtas zēģelē brīvi ar dažā-

dām halzēm un nevienai no viņām nav panā-
kamās jachtas tiesības, tad tā jachta, kurai

vējš ir no kreisās (Backbord) puses, dod ceļu
otrai jachtai.

G) Ja abām jachtām ir vējš brīvi no vie-

nas un tās pašas puses un nevienai no viņām
nav panākamās jachtas tiesības, tad virsvēja
pusē atrodošās jachta dod ceļu otrai jachtai.

H) Ja divu, ar vienu un to pašu halzi

pie vēja zēģelējošu jachtu kursi tuvotos, kam

par iemēslu būtu tas, ka lejas puses jachta
tur tuvāk pie vēja, un ja nevienai no viņām
nav panākamās jachtas tiesības, tad virsvēja
pusē esošā jachta dod ceļu otrai jachtai.

Kursu maiņa.

I) Jachta nedrīkst iet pār štagu tad, ja

caur to varētu rasties sadursmes varbūtība ar

otru jachtu, izņemot gadījumu, ja viņa var uz-

ņemt pilnu ātrumu uz jauno halzi, pirms ka

sadursme varētu notikt; nedz arī tad, ja caur

to varētu celties sadursmes varbūtība ar otru

jachtu, kura atrodas tadā stāvoklī, ka ta nevar

dot ceļu. Jachta, kura iet pār stagu tik tuvu

otras jachtas priekšā, ka tā ir spiesta mainit

kursu, lai izbēgtu sadursmi, pirms ka pirmā
nav uzņēmusi pilnu ātrumu, tiek distancēta.

lv) Ja uz kāda no augšā minēto notei-

kumu pamata viena jachta dod ceļu otrai, tad

beidzamā (izņemot punktā B paredzētos gadī-
jumos) nedrīkst mainīt kursu ar nolūku traucēt

pirmo.
Gadījumā, ja jachtai, kurai ir ceļa tiesības

nebūtu pienākuma pieturēt savu kursu, ta ne-

drikst to mainit tā, kā otra jachta, kas taisa

ceļa došanas manevru, caur to varētu tikt mal-

dināta vai traucēta.
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Ja jachta ir pārkāpusi kādu no šiem no-

teikumiem tad tā, uz protesta pamata, var tikt

distancēta, neatkārīgi no ta, vai sadursme ir

vai nav notikusi.

Zēģelēšanas veidi.

(L. Z. S. paskaidrojums.)

.Starptautiskais jūrniecības likums paredz
attiecībā uz vēja virzienu trīs zēģelēšanas
veidus: „pie vēja", „brīvi" un „ar vēju", bet

starptautiskie sacīkšu noteikumi tikai

divus pirmos zēģelēšanas veidus un vārdam

„brīvi" dod citādu nozīmi, nekā to dara likums.

Pēc likuma „brīvi" zēģelē tad, kād vējš nāk

no dvarsa (8 strēķus no priekšas - pusvējš)
backstag tad, kad vējš nāk 9-15 strēhus no

priekšas. Pēc sacīkšu noteikumiem vārds

„brivi" nozīmē katru zēģelēšanas veidu, ja ne

zēģelē pie vēja. Piemēram, ja jachtu var pie-
gulēt 4 strēķus pie vēja, tad tāļāka vēja vir-

ziena maiņa līdz 16 strēķien no priekšas, pēc
sacīkšu noteikumiem nozīmē zēģelēt, „brivi",
Sekas ir tās, ka sacīkstēs var būt gadījumi
kad jachta, kura pēc likuma zēģelē „ar vēju"
un kurai tā tad būtu visām citām jachtām jā-
dod ceļš, pēc sacīkstes noteikumiem — tas nav

jādara.

Jachtai, kurai ir ceļa tiesības, nedrīkst pēc
starta signāla krišanas, traucēt otru, viņai ceļu
dodošu jachtu ar to, ka tā stūrē tādu kursu,
kurš, ņemot vērā vēja un straumes apstākļus,
stipri atšķiras no pareiza kursa uz nākošo ap-
zēģelēšanas zirni. Pirms starta signāla krišanas

jautājums par pareizu kursu atkrīt un jachta,
kurai ir ceļa tiesibas, var mainīt kursu katrā

atļautā veidā.
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§ 31. Ceļa došana pie apzeģelēšanas
zīmēm un ceļa kavēkļiem.

Nosegšana.

Starp divām jachtām pastāv nosegšanas
stāvoklis tad, ja tās zēģelē apmērām vienādus

kursus un nevienai no viņām nav kliverboma

gals (vai priekšstevenis, ja jachta ir bez kliver-

boma) aiz otras jachtas grosboma gala, vai

achtera.

Ja starp divām jachtām pastāv nosegšanas
stāvoklis tādā brīdī, kad abas jachtas bez caur-

griešanas (vendēšanas) gatavojas apbrāukt kadu

ceļa kavēkli vai apzēģēlēšanas zīmi pareizā

puse, tad ārpusē atrodošās jachta dod ceļu tai

jachtai, kurai draud briesmas aizskart šadu

zīmi vai kavēkli, neskatoties uz to, vai viņa ir

vēja (lūv) vai lejas jachta, ja vien abas jachtas
atrodas nosegšanas stāvoklī ari tad, kad tās

šadu zīmi vai kavēkli faktiski sasniedz. Pa-

nākošā jachta nedrīkst mēģināt nodibināt no-

segšanas stāvokli un ar to forsēt ceļu starp
vadošo jachtu un zīmi vai kavēkli pēc tam, kad

beidzamā ir to vai mainījusi savu

kursu ar nolūku to apzēģelēt, ka ari apzēģēlē-
šanas manevru laikā. Katrs braucošs kuģis

(ieskaitot sacīkstē dalību ņemošu jachtu) kuram

jachta ir spiesta dod ceļu, skaitās par ceļa ka-

vēkli saskaņā ar šī un § 32 noteikumiem.

§ 31. atvieto § 30. tikai tiktāļ, kā tas prasa

no ārpusē atrodošās jachtas, kaut arī tai būtu

ceļa tiesības uz § 30. pamata, dot iekšējai

jachtai ceļu (rūmi), ja vien nosegšanas stā-

voklis ir nodibinājies pareizā laikā. Visos citos

gadījumos § 30. noteikumi paliek pilnā spēkā.
Par piemēru, vadoša jachta drīkst caur-

griest (vendēt) apkārt zīmei vai kavēklim ti-

kai tad, kad viņa tādā gadījumā paliek brīva
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no pakaļpusē atrodošās jachtas, tāpat kā viņa
šo manevri izvestu atklātā jūrā bez kaut kā-

diem kavēkļiem.

Visos, sakarā ar ši paragrāfa nosacījumiem
ienākušos protesta gadījumos, tai jachtai, kas

agrāk bijusi pakāļpusē, ir jāpierāda, kā noseg-

šanas stāvoklis iestājies pareizā laikā.

§ 32. Pie vēja zēģelējošu jachtu

tuvošanās ceļa kavēklim vai ap-

zēģelēšanas zīmei.

Ja divas jachtas, ejot ar vienādām halzēm,

tuvojās krastam vai ceļa kavēklim no kura

lejas pusē esošā jachta nevar izvairīties bez

kursa maiņas, un tai nav iespēja iet pār štagu
bez ka neiznāktu kolizīja ar virsvēja jachtu,
tad uz lejas pusē atrodošās jachtas vadītāja
uzsaucienu, virsvēja jachtai jādod ceļš (rūme)
caurgriešanai .(vendēšanai). Jachtai, kas tādā

veidā pieprasa ceļu (rūmi) ir nekavējoties jāiet
pār štāgu, tiklīdz uz viņas uzsaucienu ir at-

bildēts, ja lejpuses jachta apiet kavēkli no-

krītot un ja virsvēja jachta grib darīt to pašu,
tad pirmai jādod beidzamai ceļš (rūmi). Bet

ja kavēklis ir apzēģelēšanas zīme un ja virs-

vēja jachta var tam paiet garām bez caur-

griešanas (vendešanas), tad lejpuses jachtai nav

tiesība ar uzsaucienu piespiest virsvēja jachtu
iet pār štagu.

Lai gan „Uzsauciens" ir minēts tikai šinī

paragrāfā, tad tomēr var rasties stāvokļi, kuros

saskaņā ar § 1., vajadzētu izdarīt uzsaucienu

pirms notiek kursa maiņa, kuru otra jachta
citādi nevarētu paredzēt.
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§ 33. Apzeģelešanas zīmju aizskar-

šana vai viņu nepareiza apzēģelēšana.

Jachtai pareizi janozēģelē sacīkstes ceļš,
apzēģelējot zīmes programa paredzētā kārtībā

un atstājot tās pareizā pusē. Jachta, kas ap-
zēģelējot zīmi to aizskar vai piespiež apzēģelē-
šanas zīmi (laivu vai kuģi) mainīt savu pozī-
ciju, lai izvairītos no aizskāršanas, tiek distan-

cēta, izņemot tos gadījumus, kad uz viņas
protesta pamata tiktu konstatēts, ka viņa ir

tikusi spiesta to darīt otras jachtas nepareizas
manevrēšanas dēļ. Šajā gadījumā tiek distan-

cēta vainigā jachta.
Jachtai, kas ir aizskārusi zīmi, atkārībā no

gadījuma, ir nekavējoši jāizstājas no sacīkstes

vai jāpaceļ protesta flaga.
Ja sacīkste tiek izsēģelēta miglas vai

nākts laikā, tad nav teikts, ka uznestie uz

kārtas kursi paši par sevim vien būtū jau pie-
tiekošs pierādījums tam, ka zīme ir tikusi ap-

zēģelēta.

§ 34. Apzēģelēšanas zimju jēdziens.

Katra, par apzēģelēšanas zīmi nosaukta

priekšmeta virsūdens sastāvdaļa, 32., 33. un ši

paragrāfa noteikumos, uzskatāma par apzēģe-
lēšanas zīmi, bet par tādu neskaitās kaut kāda

viņa zemūdens daļa, nedz arī kāds priekšmets,
kas būtu nejauši vai pagaidām pievienots pie
zīmes. Katra zīme, kas tiek lietota starta vai

mērķa līniju apzīmēšanai ir uzskatāma par ap-

zēģelēšanas zīmi, sākot no tā momenta, kad

tiek dots sagatavošanās signāls 5 minūtes pirms
starta. Šādām zīmēm tomēr nav noteiktas

puses un ši zīme jāatstāj pareizā pusē tikai

pēc starta signāla došanas. Katra apzēģelēta
ceļa zīme turpina būt par tādu līdz nākošās

zīmes apzēģelēšanai.
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Tikai sacīkšu instrukcijās noteiktie priekš-
meti var tikt uzskatīti par apzēģelēšanas zīmēm

un arī tikai tad, kad iepriekšējā apzēģelēšanas
zīme, ja tāda būtu, ir jau tikusi apzēgelēta;

pretējā gadījumā tās jāuzskata par ceļa kavēkļiem.

§35. Konkurējošo jachtu sadursmes.

Ja kāda jachta šo noteikumu neievērošanas

dēļ, saduras ar otru jachtu, vai izsauc otras

jachtas sadursmi, tad tā tiek distancēta.

§ 36. Uz sēk ļ a.

Jachta, kura skārusi sēkli, saķērusies ar

boju, kuģi vaj citu kādu kavēkli, drīkst lietot,
lai tiktu brīva, savus enkurus, laivas, tauvas,

špīres vai citu ierīci, bet svešu palīdzību tā

drīkst saņemt tikai no tā kuģa ļaudim, ar kuru

tā ir saķērusies. Pirms sacīkstes turpināšanas
viņai jāuzņem atpakaļ lietotā ierīce.

§ 37. Noenkurošanās sacīkšu laikā.

Jachtai ir tiesība sacīkstes laiķā nolaist

enkuru, bet tas viņai ir atkal jāpaceļ t. i. ta

nedrīkst to pamest ūdenī. Sacīkstes laikā ne-

vienai jachtai nav tiesība piesieties pie kaut

kādas bojas, steķa, krasta jeb kāda priekšmeta,
vai iznest ar laivu enkuru, izņemot § 36. pa-
redzētos gadījumos.

§ 38. Gājiens.

Jachta drīkst gūt gājienu tikai pielietojot
buras. Izņemot § 36. paredzētos gadījumos,
nedrīkst lietot vilkšanu, airēšanu, stumšanu

vai citu kadū tālāk virzišanas veidu.
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§. 38a. Nepielaižama buru

piešotēšana un lietošana.

Pie priekšzēģeļu vai spinakeru šotēm ne-

drīkst pielietot izlikņus (Ausleger) vai tam-

līdzīgas ierīces.

Priekšštagu vai priekšštagas jāpiestiprina
apmēram jachtas centra līnijā. Špinakera bomi

nedrīkst lietot kā klīverbomi, izlaižot viņa
halzi uz priekšu; tāpat nedrīkst špinakera
bomi piestiprināt pie priekšējā vadņa, gadī-
jumos kad bomis izlaists pavisam uz priekšu.

Špinakers var tikt lietots parastā veidā ka

balonklīvers, pie kam tā halze ir piestiprināma
pie kliverboma, vai parastā vietā pie klaja.

Katru priekšzēģeli, kura parastā veidā ir

piestiprināta pie klaja, drīkst lietot ar špinakera
bomi, bet tikai ar noteikumu, ka špinakera
bomis nav nesams tanī pusē, kurā atrodas

grosbomis.
Špinakerbomis un grosbomis ir nesami

arvien pretējās pusēs. Špinakers nedrīkst

tikt lietots bez boma.

Divu groszēģēļu lietošana vienā laikā nav

atļauta.

§ 39. Lotešāna.

Dziļuma mērišanai drīkst lietot tikai līni

attiecīgu smagumu (loti).

§ 40. Palīdzības sniegšana nelaimes

gadījumos un vīrs pār bortu.

Katrai jachtai tiek uzlikts par pienākumu
sniegt visu iespējamo palīdzību laivai vai per-
sonai briesmās. Ja pēc sacīkšu komitejas ie-

skata kāda jachta, nebūdama pati vainojama
nelaimes gadījumā, ir tikusi caur šo nelaimes

gadījumu traucēta godalgas iegūšanā, tad ko-
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mitējas pienākums ir, ja būtu iespējams, at-

kārtot sacīksti starp godalgas izcīnitāju un

šādu resp. šādām jachtām. Gadījumā, ja sa-

cīkstes atkārtošana nebūtu iespējama, tad

sacīkste ir uzskatāma par nenotikušu pie kara

starta nauda ir atmaksājama. Ja jachta spēj
sniegt palīdzību un to nedara, tad viņa tiek

distancēta. Ja jachļa pazaudē pār bortu kādu

no saviem ļaudīm, tad pirms viņa turpina
sacīksti, viņai ir jāuzņem pārkritušais atpakaļ
uz borta vai jāizstājas no sacīkstes.

§41. Sacīkstes nobeigšana.

Tiklīdz ka kāda jachta vai viņas špīru
daļa parādās uz mērķa līnijas, jāuzņem sacīkstes

nobeigšanas laiks, bet jachta ir padota visiem

sacīkstes noteikumiem, kamēr kāda vīņas kor-

pusa vaiš pīru daļa vēl atrodas uz mērķa līnijas.
Kad jachta tadā veidā sacīksti ir nobeigusi
tai arī turpmāk jāievēro tie speciālie notei-

kumi attiecibā uz mērķa līnijas neaizskaramību

kas sacīkstes noteikumos (programa) paredzēti,
Pēc tam, kad jachta ir sasniegusi mērķa,

līniju un tiklīdz ir no tās brīva, viņa ir atsva-

bināta no sacīkšu noteikumu ievērošanas;
mērķu līnijas krustošana nav obligaloriska; ja
jachta atkrīt atpakaļ un tai izdodas tadā veidā

līniju atbrīvot, viņa ir padota tikai tiem spe-
ciāliem noteikumiem, kas sacīkstes noteikumos

(programa paredzēti).

Piezīme: Latv. Zēģ. S-ba noteic, ka:

Jachta, kas krusto mērķa līniju vēl reiz pēc
tam, kad viņa sacīksti ir nobeigusi var tikt

distancēta.

Sacīkstes beigas tiek paziņotas ar speciālu,
programā atzīmētu signālu pēc tam, kad visas
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jachtas ir krustojušas mērķa līniju jeb kad ties-

neši ir nolēmuši, ka sacīkstes laika pagarinā-
šana viņas rezultātus nevar grozīt.

Lai sacīksti varētu uzskatīt par notikušu

vajadzīgs lai mazākais viena jachta nozēģelē
sacīkstes ceļu tādā laikā, ka pēc aprēķina
iznāktu 2 jūras jūdzes stundā. Ja pēc ši ap-

rēķina laiks ir notecējis un neviena no jachtām
mērķi vēl nav sasniegusi, tad sacīkste ir jā-
pārtrauc resp. jāizbeidz, dodot attiecīgu, pro-

gramā paredzētu signālu. Sacīkšu komiteja var

nolikt šādas pārtrauktas sacīkstes izzēģelēšānu
uz citu dienu.

§ 41 a. Neizšķirta sacīkste

(Totes Rennen, Dead Heat)
Ja divas jeb vairāk jachtas pienāk vienā

laikā, tad godalga, ja tā pastāv no naudas

zumas, tiek vienlīdzīgi izdalīta. Bet ja god-
alga nav dalāmā (kauss vai cits nedalāms

priekšmets) tad sacīkste tiek atkārtota starp
tām jachtām, kas pienākušas vienā laikā, ja
tas praktiski ir izdarāms; prētējā gadījumā
godalga tiek piešķirta caur lozi.

Augšējie noteikumi paliek spēkā arī tad,

ja sacīkstes notiek ar laika priekšā došanu, pie
kam aprēķinātie laiki ir vienādi.

Piezīme: Latv. Zēģ. S-ba noteic, ka:

Ja divas jachtas pienāk vienā laikā, tad

abas skaitās par vienādas pakāpes uzvarētājām,
un nākošā jachta pēc viņām skaitās par trešo.

Sacīkstēs ar laika priekšā došanu tiek

ņemts vērā tikai aprēķinātais laiks.

111. Nodaļa.

Protesti etc.

42. Sods par noteikumu pārkāpšanu.
Šie sacīkšu noteikumi attiecas uz visām

jachtām, neatkārīgi no tā, vai tās piedalās
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vienā un tai pašā, vai dažādās sacīkstēs.

Katra jachta, kas neizpilda vai pārkāpj kādu

no šiem noteikumiem, tiek distancēta un tā

nesaņem godalgu, kuru viņa citādi būtu ie-

guvusi. Jautājumi par zaudējumu atlīdzību,
kas izriet no šo noteikumu pārkāpšanas, tiek

nokārtoti saskaņā ar Nacionālās Savienības

izdotiem speciāliem noteikumiem, cik tāļu tādi

pastāv.
Piezīme: Latv. Zēģ. S-ba noteic, ka:

Par katru, sakarā ar šo noteikumu ne-

ievērošanu sacīkšu laikā cēlušos zaudējumu
jachtas īpašnieks ir atbildīgs jūrniecības
likumos paredzētās robežās, pie kam Šo notei-

kumu pārkāpšana ir uzskatāma par nepareizu
kuģa vadību likumā paredzētā nozīmē.

Jachtas īpašnieks, pat ja viņš jachtu nevada

pats, tomēr atbild par zaudējumiem, kuri cē-

lušies no nepareizas jachtas vadibas.

§ 43. Protesti.

Visi sacīkstes konkurenti var celt viens

pret otru protestus. Visi protesti iesniedzami

rakstiski, uzrādot attiecīgu paragrāfu vai para-

grāfus, kurus uzskata par pārkāptiem. Pro-

testam jābūt parakstītam no jachtas īpašnieka
vai viņa pārstāvja uu iesniegtam sacīkšu ko-

mitejai, klātpieliekot attiecīgu iemaksu, ja tāda

ir nosacīta. Rakstiski iesniegtais protests nevar

tikt atsaukts, un tas sacīkšu komitejai ir jāizlemj.
a) Protests, kuram par pamatu ir notei-

kumu pārkāpšana sacīkstes laikā, ir signalizējams
ar flagas iesiešanu protestējošās jachtas gros-
vantes labi redzamā vietā. Šādai signalizēšanai
jānotiek pie pirmā izdevīgā gadījuma, un kad

jachchta iet garam sacīkšu komitejai. Izņēmumi
ir pielaižami tanīs gadījumos, kad notikums,
kas_ varētu būt par pamatu protestam, nācis
zināms atiecīgam jachtas vadītājam tikai pēc
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sacīkstes nobeigšanas. Ja konkurējoša jachta
šo protesta flagas pacelšanas noteikumu

neievēro, tad viņa zaudē tiesību griest
sacīkšu komitejas vēribu uz notikumu,
saskaņā ar § 44. noteikumiem. Izņemot gadī-
jumus, kad programā ir citādi noteikts, pro-

tests iesniedzams divu stundu laikā skaitot no

protestējošās jachtas finiša, vai, ja tā mērķu lī-

niju nekrusto, pēc viņas noenkurošanās. Sa-

cīkšu komiteja, aiz dibinātiem iemesliem, var

šo laiku pagarināt.

b) Ja tiek protestēts uz tā pamata, ka kāda

klasifikācijas vai izmērīšanas apliecība, kaut kāda

iemesla dēļ nav derīga, tad tāds protests iesnie-

dzams sacīkšu komitejai, kura var, ja viņa at-

rod par vajadzīgu, nodot jautājumu izlemšanai

Nacionālai Savienībai. Pēdēja izlemj galigā
veidā jautājumus par izmērīšanas apliecībām
un ja ir vajadzīgs, nosūta klasifikācijas aplie-
cības tai klasifikācijas sabiedrībai, kas viņas
ir izdevusi. Sabiedrības lēmums par klasifikā-

cijas apliecības derīgumu vai nederīgumu, ir

galīgs.
Piezīme: Latv. Zeģ. S-ba noteic, ka:

Kopīgi protesti t. i. vairāku sūdzētāju ap-
vienošana vienā protestā nav pielaižama. Ka-

tram sūdzētājam jāiesniedz atsevišķs protests.

§ 44. Distancēšana bez protesta.

Ja sacīkšu komitejai rastos pietiekošs pa-
mats aizdomām, ka kāds no sacīkstes dalīb-

niekiem ir kaut kādā veidā šos noteikumus

pārkāpis, tad viņai jārīkojas uz pašas iniciativi,

saskaņā ar § 45. noteikumiem, itkā protests
būtu iesniegts.

§ 45. Protestu izlemšana.

Sacīkšu komitejai, pirms viņa taisa lēmumu

jāpaziņo pretējai pusei par protesta ienākšanu,
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jānoklausās liecības un jāizdara tās pratināšanas,
kuras viņa atrod par nepieciešamām, jeb kuras

ir priekšā rakstītas ar Nacionālās Savienības

noteikumiem. Sacīkšu komitejai ir jāpaziņo
abām pusēm tie pamati, uz kuirem ta savu

lēmumu ir dibinājusi.

Piezīme: Latv. Zēģ. S-ba noteic:

Ja protests,, kā nepamatots, tiek noraidīts

tad iemaksātā protestā nauda (desmit lati)
nāk par labu sacīksti rīkojošam klubam.

Protesta izlemšanas laikā katras puses jach-
tas īpašniekam, vai viņa vietniekam ir tiesības,

pie liecinieku nopratināšanas būt klāt, bet citi

liecinieki šīs tiesības nebauda.

Tiesnešiem jānodod 24 stundu laikā sa-

cīksti rīkojošā kluba valdei savs lēmums, uz-

rādot pamatus, kas pie izlemšanas bijuši notei-

coši. Turpmāko 14 dienu laikā tiesnešiem jā-

izgatavo galīgs un motivēts lēmums.

Atbildību par šo noteikumu pildīšanu nes kluba

valde un izsniedz uz ieinteresēto personu pie-

prasījumu, turpmāko 14 dienu laikā, lēmuma

norakstus.

Tiesnešiem jānoraida, aiz formeliem iemes-

liem, katrs protests, ja viņā nav pievests
noteikums resp. noteikumi, kurus uzskata par

pārkāptiem.

§ 46. Pārsūdzības.

No sacīkstes komitejas pieņemtie protesta
lēmumi saskaņā ar tiem speciāliem notei-

kumiem, kas būtu izdoti no Nacionālās

Savienības, var tikt pārsūdzēti Nacionālā Sa-

vienībā, šādos gadījumos:

a) ja pati sacīkšu komiteja, pēc saviem

ieskatiem to atrastu par derīgu.
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b) ja viena no ieinteresētām pusēm,
4 nedēļu laikā no lēmuma saņem-
šanas dienas, iesniedz pārsūdzību

par to, ka sacīkšu noteikumi ir ti-

kuši nepareizi piemēroti.
Punkta b) minētos gadījumos, pie pār-

sūdzības iesniegšanas jāpievieno Nacionālās

Savienības noteikumos paredzētais naudas de-

pozīts, kurš gadījumos, kad pārsūdzība "netiek

ievērota, paliek par labu Nacionālai Savienībai

Nacionālās Savienības lēmums ir galīgs.
Piezīme: Latv. Zēģ. S-ba noteic, ka:

Naudas depozitam, ko iemaksa pie pār-
sūdzības iesniegšanas, jābūt 3 reiz lielākam par

attiecīgās regates noteikto protesta naudu.

Kopīgas pārsūdzības nav pielaižamas; kat-

ram sūdzētājam jāiesniedz atsevišķa pārsūdzība.
Pārsūdzības tiek caurskatītas no Latv Zēģ.

S-bas Šķīrējtiesnešu Komisijas, kas savus lēmu-

mus paziņo partēm rakstiski, pievedot pamatus
uz kuriem tie ir dibināti.

Pārsūdības izdevumus atlīdzina Savienībai

zaudējusē puse.

§47. Protesta materiāli.

Pie pārsūdzības Nacionālai Savienībai jā-

pievieno šādi pielikumi, ciktāļ tie uz lietu at-

tiecas:

1) Protesta noraksts, un visi citi, no abām

pusēm iesniegtie, rakstiskie ziņojumi.

2) Zīmējums, kas rāda:

a) sacīkstes ceļu;
b) vēja virzienu un viņa stiprumu;
c) straumes virzienu;

d) protestā iejaukto, konkurējošo jachtu
pozīcijas un ceļus.

3) Izsludinātais un jachtām izsniegtais
sacikšu noteikumu noraksts.
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4) Sacīkšu komitejas piezīmes un viņas
lēmumi.

§48. Protesta Izdevumi.

Ar protestu saistītos izmērīšanas vai kla-

sifikācijas izdevumus jānes zaudējušai pusei.
Sacikšu komitejai ir vispārīgi tiesība uzlikt

izdevumus zaudējušai pusei par visiem pro-

testiem, bet pēdējā var šos lēmumus pārsūdzēt
Nacionālā Savienībā (Latvijas Zēģelētāju Savie-

nibā).

§49. leinteresēto tiesnešu

atstādināšana.

Neviens no sacīkšu komitejas vai Nacio-

nālās Savienības locekļiem, kas ir izspriežamā
jautājumā personigi ieinteresēts, nevar piedalī-
ties lietas apspriešanā vai jautājuma izlemšanā.

§50. Sodi par rupjiem sacīkšu

noteikumu pārkāpumi cm.

Ja pret jachtas īpašnieku, vai viņa pār-

stāvi, vai stūrētāju-amatieri ir pierādīta šo

sacīkšu noteikumu rupja aizskāršana vai pār-
kāpšana, tad Nacionālā Savienība var noliegt
šādam īpašniekam, viņa pārstāvim vai stūrē-

tājam-amatierim, pēc saviem ieskatiem, uz

noteiktu laiku vadīt vai stūrēt jachtu sacīkstēs,
kas ir izrakstītas saskaņā ar Nacionālās Savie-

nības noteikumiem.

Ja šo sacīkšu noteikumu rupja pārkāpšana
tiktu pierādita pret profesionālu jachtu kapteini,
tad Nacionālā Savienība var noliegt viņam pēc
saviem ieskatiem uz noteiktu laiku, zēģelēt uz

jachtām, kas ņem dalību katrā, pēc šiem notei-

kumiem izzēģelējamā sacīkstē.

Ziņojumi par katru, uz šo noteikumu pa-
mata piespriesto sodu, ir piesūtāmi katrai

Nacionālai Savienībai.
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Starptautisko sacīkšu noteikumu

alfabētisks satura rādītājs.

§ §

Amatiers 14 & 23

Apzēģelēšanas zīme, aizskāršana 33

„ „ , apbraukšana 31 & 33

„ „ , jēdziens 34

„ „ ,
nepareiza pozīcija . . .13

Atbildes vimpelis 9

Atbildība, kluba biedra un vaditāja ....23

Atkārtotas sacīkstes 11

Atpakaļ braucošas jachtas 29

Atsāukšanas numurs 16p. 4&§28
Atsaukšana 28

Balasts 19

Brīvi priekšā unbrīvi pakaļpusē 30

Brīvi, zēģelēšanas veids 30

Buru burti un numuri 17

Ceļa došana pie apzēģelēšanas zīmēm
...

31

Ceļa kavēkļi 31 & 34

Ceļa saīsināšana 12

Distancēšana 15 & 30, X

„
bez protesta 44

Distances nozēģelēšana bez sacensības
...

10

Dzīvais spēks 22

Flaga, atbildes vimpelis 9

„
klases resp. startgrupas 17

„ pazīšanas 17

„ protesta 43

„ starptautiskās „N",nozīme 8

»S«, „
12

Finišs 43

Gājiens 38

Glābšanas riņķi 20

Godalgas bez sacensības 5 p. 8

Godalgu skaits 16

Halze, laba un kreisa 30, E

Izmērīšanas apliecība 3 & 43, B
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§ §

Jachtas, atpakaļbraucošās 29

„ īpašnieks pie stūres
........

25

„
nomāšana 2

„ piederība 2

„ piederumi 19

Kajītes iekārta 19

Klasifikācijas apliecība 43, B

Kolizijas risks 30

Kursa maiņa 30, J & X

Kursu krustošana 30

Kursu tuvošanās 30

Labā un kreisā halze . . . • 30, E

Laika priekšā došana 4

Laivas 18

Lotēšana 39

Lūvēšana 30

Luffingmatch 30, B

Mēra grāmata 3 & 43, B

Mērķa (finiša) līnija 41

Mutiski rīkojumi 16

Neizšķirta sacīkste (Totes Rennen) ....41-a
Nelaimes gadījumi 40

Nepielaižamā buru piešotešana un lietošana 38-a
Noenkurošanās sacīkšu laikā 37

Nokrišana no pareiza kursa 30, C

Nosegšana 31

Numurs, atsaukšanas . . . . 16
p. 4&§ 28

burās 17

Numuru lielumi 17

Panākšana 30

Pareizais kurss 30

Pārsūdzība 46

Pazīšanas flaga 17

„ vimpelis 17

Personu skaita maiņa sacīkstes laikā
...

24

Piederumi 19

Pieteikuma paraugs 6

Pieteikumi 6

Pieteikumu ierobežošana 7

„
noraidīšana 6 V'

Pieteikšanas termiņa izbeigšanās 5 p. 4

Pie vēja 30

Programa 5 p. 6 & §16



§ §

Protesta flaga 43

Protesta iesniegšanas termiņš 43

izdevumi 48

izlemšana 45

„ materiāli 47

nauda 16p. 12 & § 43

noraidīšana 45

Protesti 43

Reverzals 14

Sacīkstes atcelšana 8

„
atlikšana 9

izsludināšana 5

minimālais ātrums . 41

„ nobeigšana 41

„
sākums 27

Sacīkšu komitejas tiesības 1

„
vadība 1

Sadursmes, konkurējošo jachtu 35

Sastapšanās, kursu krustošana un tuvošanās 30

Sēkļa, uz 36

Signāls, atcelšanas 8

„
atlikšanas 9

„ klašu resp. startgrupu 9& 16

sagatavošanas 26, 27 & 34

starta 26 & 34

Sods par noteikumu pārkāpšanu 42

Sods par rupjiem pārkāpumiem ......
50

Starta nauda 5 p. 9 & §6
Startlīnija 26

Startmasts 26

Startzona . 26

Šāviens, atlikšanas 9

Šāviens, sagatavošanas un starta . . . ,26

Špinakera pareiza lietošana . 38-a

Zēgelēšana bez sacīkstes
........

10

Zēģelēšanas noteikumi . . . . , . .16

„
veidi ;. . .30

Tiesneši, ieinteresētie 49

protestu izšķiršanai .

1

Tuvošanās *V* f ' • • 30 •
Ūdens tankas . // . . . ..

19

Uguņi .....Ap/T. • • .'V- •

21

Uzsauciens ...//./ 32

Vilkšana ....]*.(. 26 & 38

Vīrs pār bortu . v .
1 40
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