Lietuvos Buriuotojų Sąjunga

43 Kuršių Marių Regatos nuostatai.

LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGA
2010 METŲ LIETUVOS KREISERINIŲ JACHTŲ
BURIAVIMO ČEMIONATO IR XLIII"KURŠIŲ MARIŲ"
BURIAVIMO REGATOS NUOSTATAI
1. Tikslas ir uždaviniai:
1.1. Ugdyti ir populiarinti kreiserinį buriavimą Lietuvoje.
1.2. Išaiškinti pajėgiausius kreiserinių jachtų buriuotojus.
1.3. Tobulinti buriuotojų sportinį ir navigacinį meistriškumą.
1.4. Stiprinti tarptautinius buriuotojų ryšius.
1.5. Ruošti jaunus buriuotojus, ugdyti buriuotojų vertybes.
2. Dokumentai, kuriais vadovaujamasi vykdant regatą:
2.1. Tarptautinės buriavimo varžybų taisyklės 2009-2012 (ISAF Racing Rules of Sailing).
2.2. Tarptautinės kreiserinių jachtų matavimo taisyklės : "ORC Rating Systems 2010V1.01;ORC International and ORC Club"; „International Measurement System
IMS 2010“
2.3. Nuostatai, regatos instrukcija ir kontrolinio jachtų matavimo instrukcija.
2.4. Tarptautinės buriavimo federacijos ISAF“ Buriavimo įrangos taisyklės 2009-2012
(Equipment Rules of Sailing).
3. Regatos vieta ir laikas:
Regata vykdoma Baltijos jūroje bei Kuršių mariose 2010 metų liepos 31- rugpjūčio 08
dienomis. Regatos bazavimosi vietos yra Klaipėdos Pilies jachtų uoste ir Nidos Jachtų
uoste.
4. Vadovavimas regatai:
4.1. Regatą organizuoja ir vykdo LBS. Regatai teisėjauja LBS patvirtintas regatos
lenktynių komitetas.Vyr. teisėjas (Lenktynių komiteto pirmininkas) Rolandas
Žentelis, vyr. sekretorė Aida Milvydaitė. Protestų komiteto pirmininkas Aidas
Rimantas Margis
4.2. Regatos organizatoriai ir teisėjai (lenktynių komitetas) neatsako už dalyvių gyvybę ir
nuosavybę, o taip pat už kūno sužalojimus arba inventoriaus sugadinimą varžybų
metu. Už laivų ir įgulos narių saugumą atsako jachtų vadai.
5. Reikalavimai regatos dalyviams:
5.1. Regatoje gali dalyvauti visų Lietuvos ir užsienio jachtklubų, organizacijų ir nuosavų
jachtų ekipažai.
5.2. Ekipažo narių skaičius :I,II,III įskaitos grupėse -6 žmonės,0, IV grupėse-5 žmonės ir
V,VI įskaitos grupėse - 4 žmonės; VII grupėje, arba “Laisvojoje grupėje” – žmonių
skaičių riboja vietų skaičius jachtoje.
5.3. Jachtos vadas privalo turėti ne žemesnę kaip I eilės vairininko kvalifikaciją.
5.4. Regatos metu galima keisti jachtos vadą ir įgulą, išlaikant pastovų ekipažo narių
skaičių per visą regatą. Apie ekipažo pasikeitimus būtina raštu pranešti lenktynių
komitetui.
5.5. Už buriuotojų etikos pažeidimus ar nesportinį elgesį jachta gali būti pašalinta iš
regatos, o jos rezultatas anuliuojamas. Sprendimo teisę turi regatos lenktynių
komitetas.
5.6. Rekomenduojama įguloje turėti narį nuo 10 iki 21 metų imtinai. Tokioms jachtoms
TA vienos mylios plaukimo laikas gerinamas 0.5%, jei įgulos narys iki 21 metų
plaukė visuose regatos etapuose..
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5.7. Visos jachtos, regatos dalyvės privalo reklamuoti regatos remėjus. Jachtos,
nevykdančios šio reikalavimo, šalinamos iš regatos, jų rezultatas anuliuojamas.
5.8. Visos RS-280 jachtos privalo dalyvauti „Žurnalistų“ regatoje, o visos kitos jachtos,
regatos dalyvės, privalo dalyvauti „publikos“ regatoje. Kapitonų regatoje „Optimistais“ gali
dalyvauti tik jachtų kapitonai.Svorio riba-95 kg.
6. Kiekviena jachta privalo turėti ir pateikti patikrinimui:
6.1. Galiojantį Tarptautinį laivo bilietą (TLB) su įdėklu ir Tarptautinio laivo bilieto
kopiją.
6.2. Galiojantį jachtos matavimo sertifikatą pagal ORC Club"; „International
Measurement System IMS 2010“ (neprivaloma „Laisvajai grupei”).
6.3. Privalomo inventoriaus ir įrangos komplektą IV-os kategorijos plaukiojimui.
6.4. Veikiančią jūrinių kanalų VHF radijo stotį. Gali būti portatyvinė.
7. Regatos programa:
Liepos 31 diena
10.00-18.00val.Dalyvaujančių regatoje jachtų kontrolinis matavimas, būklės
patikrinimas, dalyvių dokumentų patikrinimas. (kontrolinio burių
matmenų patikrinimo vieta bus paskelbta regatos skelbimų lentoje)
19.00
Tarptautinės XLIII KURŠIŲ MARIŲ regatos atidarymas Kruizinių
laivų terminale. Dalyviai renkasi 18.45 val. Dalyvavimas būtinas.
Klubai atvyksta su vėliavomis, jachtų įgulos pageidautina atvyksta
vienoda apranga, kapitonai su LBS uniformomis.
Rugpjūčio 01 diena
10.00 val.
Teisėjų kolegijos ir jachtų vadų pasitarimas.
11.00 val.
I-ojo etapo startas:
Distancija A : Klaipėda, priėmimo boja, Palanga, priėmimo boja,
Klaipėda.
Distancija B: Klaipėda, Palanga, Klaipėda.
Rugpjūčio 02 diena
10.00 val.
II-ojo etapo startas:
Distancija A: Klaipėda, Nida, Ventės ragas, Lesnoj, Polesk, Nida
Distancija B: Klaipėda, Nida, Ventės ragas, Lesnoj, Nida.
Rugpjūčio 03 diena
19.00 val.
Jachtų įgulų paradas Nidoje. I-II etapų nugalėtojų apdovanojimas
Rugpjūčio 04 diena
10.00 val.
III-ojo etapo startas:
Distancija A: Nida, Golovkino, Ventės ragas, Nida arba atvirkščiai.
Distancija B: Nida, pasienio boja Nr. Ventės ragas, Pervalka, Nida.
Rugpjūčio 05 diena
10.00 val.
IV-ojo etapo startas:
Distancija A: Nida, Rybačij, Ventės ragas, Nida.
Distancija B: Nida, Rybačij, Pasienio boja Nr. ,Nida.
Rugpjūčio 06 diena
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Publikos varžybos regatos jachtomis
Žurnalistų regata
Jaunimo (iki 16 metų) varžybos RS-280 klasės jachtomis
Kapitonų varžybos Optimist klasės jachtomis.

Rugpjūčio 07
10.00 val.
14.30 val.
20.00 val.

diena
V-ojo etapo startas: Olimpinė distancija prie Nidos A ir B distancijose
„Match race“ varžybos (I ir II pusfinaliai, Finalas iki 2 pergalių).
Regatos uždarymo šventė

Rugpjūčio 08 diena
Jachtų grįžimas į Klaipėdą.
7.1. Regatos generalinio kurso ilgis apie 260 jm (jūrmylių). Ši regata priskiriama IV
kategorijai ir privaloma laikytis šiai kategorijai taikomų saugaus plaukiojimo
reikalavimų.
7.2. Atsižvelgiant į meteorologines sąlygas , aptarnaujančių laivų skaičių ir būklę bei
kitas organizacines aplinkybes, regatos lenktynių komitetui maršrutą leidžiama keisti
arba sutrumpinti.
8. Regatos įskaita. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas:
8.1. Regatoje dalyvaujančios jachtos skirstomos į įskaitos grupes:
Grupė Grupės pavadinimas Jachtos
0

“RS-280”

RS 280 (monotipai).

I

„1-Mišri“

Jachtos, kurių GPH yra nuo 600 iki 670,0 s.

II

„2-Mišri“

Jachtos, kurių GPH yra nuo 670,1 iki 720,0 s.

III

„Karteriai“

"Conrad-30“.

IV

„Petersonai“

"Conrad-25R,25RT".

V

“3- Mišri”

Jachtos, kurių GPH yra nuo 720,1 iki 770.0 s.

VI

“4- Mišri”

Jachtos, kurių GPH yra nuo 770,1 iki 840,0 s.

VII

„Laisvoji“

„Laisvoji“ grupė“ – be matavimų

Pastaba: Grupių GPH intervalai g.b. koreguojami,
gavus visų dalyvaujančių jachtų sertifikatus pagal
ORC Club
Grupėje turi būti mažiausiai 4 jachtos. Nesant grupėje 4 jachtų, matuotojų sprendimu
jos yra priskiriamos vienai iš artimiausių grupių, praplečiant tos grupės GPH intervalą.
Regatos metu pereiti iš vienos grupės į kitą negalima.
Startinės grupės bus paskelbtos lenktynių instrukcijoje.
8.2. Nugalėtojai kiekvienoje jachtų grupėje nustatomi atskirai.
8.3. Regata yra handikapinė. Kiekviename etape jachtos užimta vieta nustatoma pagal
geriausią perskaičiuotą laiką, skaičiuojant pagal formulę: CT = ToT * ET, („Time on
Time“), kur CT = perskaičiuotas laikas sekundėmis, ET = sugaištas distancijoje
laikas sekundėmis
8.4. Jachtos vieta galutinėje įskaitoje nustatoma pagal taškų, surinktų visuose įvykusiuose
plaukimuose, sumą. Jei kelios jachtos surenka vienodai taškų, pirmenybė suteikiama
jachtai, pasiekusiai geresnį rezultatą ilgiausiame įvykusiame etape. Jeigu šis rodiklis
vienodas, skaičiuojama visų etapų faktinio laiko suma.
8.5. „0“ grupės jachtos savo grupėje lenktyniauja kaip monotipai ir jų rezultatai
skaičiuojami pagal BVT „Linijinę sistemą“ netaikant koeficientų už etapus.
Surinkus vienodai taškų, taikoma BVT A8 taisyklė
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8.6. Kiekvienos įskaitinės grupės jachtos regatos nugalėtojos apdovanojamos regatos
prizais ir diplomais, o įgulos nariai-diplomais. Jachtos, užėmusios II-ąją ir III-ąją
vietas - atitinkamais diplomais. Jachtos etapo nugalėtojos apdovanojamos diplomais
ir prizais. Atskirais prizais apdovanojama absoliučiai greičiausia visose grupėse
jachta ir greičiausia jachta pagal perskaičiuotą laiką. Mažąja regatos taure
apdovanojama greičiausia jachta pagal perskaičiuotą laiką distancijoje B.
8.7. Atskiros jachtos arba organizacijos gali įsteigti papildomus prizus. Prizai ir jų
įteikimo nuostatai pateikiami lenktynių komitetui iki regatos atidarymo.
8.8. Kiekvienos įskaitinės grupės, išskyrus "0" ir VII grupes, Lietuvos jachtų įgulos,
užėmusios prizines vietas, apdovanojamos Lietuvos Respublikos čempionato
medaliais ir diplomais.
8.9. Geriausia klubinė komanda apdovanojama prizu. Taškai klubams skaičiuojami
susumavus klubo visų jachtų iškovotus komandinius taškus. Komandiniai taškai
jachtoms grupėse skaičiuojami pagal formulę: Tv=N+1-V, kur Tv- jachtos iškovoti
taškai grupėje, N – dalyvių skaičius grupėje, V – užimta vieta grupėje.
9. Regatos aprūpinimas:
9.1. Kiekviena startuojanti regatoje jachta moka 100 Lt jachtos mokestį. Visi regatos
dalyviai moka starto mokestį: iki 21metų -30Lt , kiti-60 Lt .LBS nariai moka
dvigubai mažesnį starto mokestį.
9.2. Starto mokestis privalo būti apmokėtas pavedimu į LBS sąskaitą iki liepos 30-os
dienos: AB Swedbank", a/s LT12 7300 0100 0244 9381, LBS įmonės kodas
191691646. Pavedimo eilutėje “Mokėjimo paskirtis” turi būti parašyta: “43 KMR
starto mokestis, jachta (pavadinimas), X įgulos narių”.
9.3. Visas regatos organizavimo ir vykdymo išlaidas padengia LBS iš Organizacijų,
klubų, pavienių asmenų tikslinių įnašų, regatos starto mokesčio bei kitų lėšų.
9.4. LBS apmoka LBS narių atvežamų jachtų regatos dalyvių nuleidimą Klaipėdos Pilies
Jachtų uoste : 2010-07-31 d. 12.00-15.00 val. ir iškėlimą : 2010-08-08 d. 14.0017.00 val. Nuleidimą ir iškėlimą koordinuoja LBS atstovas Kąstytis Bartusevičius.
9.5. Regatos dalyviai apgyvendinimu ir maitinimu neaprūpinami. Atvykimo į varžybų
vietą išlaidas apmoka patys dalyviai.
10. Paraiškos:
Išankstinės ir vardinės paraiškos turi būti paduotos atsižvelgiant į TBVT 2009-2012 metų
75-os taisyklės reikalavimus. Paraiškoje turi būti žodžiai: „Aš sutinku laikytis ISAF buriavimo
varžybų taisyklių ir visų kitų taisyklių, pagal kurias bus vykdomos varžybos“.
10.1. Išankstinės paraiškos dalyvauti regatoje turi būti pateiktos internetu adresu
grazina@ambersail.lt užpildant specialią paraiškos formą ir atsiunčiant įgulos
dalyvių nuotraukas ne vėliau, kaip iki liepos 30 d. Starto mokestis taip pat privalo
būti sumokėtas pavedimu ne vėliau, kaip iki liepos 30 d. Vėliau pateikę paraiškas ir
mokantys vietoje grynais, moka dvigubą starto mokestį.
10.2. Paraiškos dalyvauti regatoje pateikiamos Klaipėdos Pilies jachtų uosto „klasėje“
mandatinei komisijai iki 2010 metų liepos 31 dienos 18:00 valandos. Paraiškoje
nurodomas jachtos pavadinimas, klasė (įskaitos grupė), vienos jm. įveikimo laikas
pagal ORC Club (GPH), numeris ant burių.
10.3. Vardinės paraiškos su jachtos ir ekipažo narių dokumentais (pasas ir kvalifikacijos
liudijimas) pateikiamos lenktynių komitetui jachtos pristatymo metu.
10.4. Regatoje dalyvaujančių jachtų sąrašas, nurodant jachtų grupę, 1-os jūrmylės įveikimo
laiką GPH (sek/jm), bus iškabintas Klaipėdos Pilies Jachtų uoste regatos skelbimų
lentoje iki 2010 metų liepos 31 dienos 22:00 valandos.
11. Regatos instrukcijos paskelbimas ir vieta
Varžybų instrukcija bus paskelbta iki 2010 07 31 19.00 val. Pilies jachtų uoste regatos
skelbimų lentoje.
Regatos organizacinis komitetas
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