Lietuvos buriuotojų sąjunga

Lietuvos jūrinių jachtų čempionato nuostatai

Tvirtinu:
LBS prezidentas
R. Dargis

2011m. Lietuvos jūrinių jachtų buriavimo čempionato
NUOSTATAI
Čempionatas vykdomas 2011 m. gegužės-spalio mėn. Klaipėdoje, Baltijos jūroje ir susideda
iš 5-erių varžybų, kurios yra kaip atskiri etapai:
VII regata „Gero vėjo!“
Klaipėdos „Pilies uosto“ regata
VI tarptautinė „Žalčių karalienės“ regata
S. Marcinkevičiaus atminimo taurės regata
Regata „Rudeninė Baltija

05 21-22
05 27-30
07 01-06
09 09-11
10 01-02

1. Taisyklės
Čempionatas vykdoma pagal:
1.1. ISAF 2009–2012 m. RRS,
1.2. Šiuos nuostatus,
1.3. Varžybų etapų nuostatus ir instrukcijas.
1.4. Tarptautines kreiserinių jachtų apmatavimo taisykles (ORC CLUB 2010).
2. Reklama
Reklama apribojama kategorija C.
3. Paraiškos , leidžiamos jachtų klasės, dalyviai.
Čempionatas atviras. Čempionate gali dalyvauti jachtos, kurių techninė įranga leidžia dalyvauti
varžybų vykdymo rajone. Vardinių paraiškų pateikimo varžybų organizatoriams terminas – 2011 m.
liepos 1 diena. Jachtų-dalyvių paraiškos gali būti atsiųstos elektroninio pašto adresu ltulbs@takas.lt
Paraišką pasirašo jachtos savininkas arba jo atstovas ir joje turi būti tekstas: “Aš sutinku vykdyti
ISAF RRS taisykles ir visas kitas taisykles, pagal kurias vyksta šios varžybos”. Jachta turi turėti
galiojantį „Laivo bilietą“, o kapitonas I eilės vairininko ar jachtos kapitono kvalifikaciją,
atitinkančią jachtos dydžiui. Kiekvienas čempionato dalyvis turi pateikti pasą ar asmenybės kortelę,
nepilnamečiai privalo turėti patvirtintą tėvų leidimą dalyvauti varžybose.
Lenktynių komitetas turi teisę neleisti dalyvauti tinkamai nepasiruošusiems dalyviams.
Čempionate dalyvaujančių jachtų sąrašas ir jų t bus iškabintas Klaipėdos Pilies jachtų uosto
skelbimų lentoje likus nemažiau 2 val. iki kiekvieno etapo starto.
4. Mokesčiai, priėmimo sąlygos
4.1. Starto mokestis: nemokamas.
4.2. Priėmimo sąlygos: Čempionato dalyviai apgyvendinimu ir maitinimu neaprūpinami.
4.3. Atvykimo į varžybų vietą išlaidas apmoka patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija.
5. Programa ir kalendorius
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Pagal atskirų etapų nuostatus. Apdovanojimas 2012 metų kapitonų suvažiavime.
6. Matavimo procedūra
Jachtos „Time on Time“ (ToT) imamas iš galiojančio matavimo liudijimo pagal ORC Club 2011.
7. Varžybų instrukcijos paskelbimas
Pagal atskirų etapų nuostatus
8. Varžybų taisyklių pakeitimai
RRS ir šių nuostatų pakeitimai, jei tai leidžia RRS, gali būti nurodyti varžybų instrukcijoje.
Esant konfliktų taisyklių interpretavime įvairiomis kalbomis, pirmumas teikiamas angliškam
tekstui.
Varžybų taisyklių pakeitimai gali būti skelbiami tik raštu.
9. Čempionato vykdymo vieta
9.1. Čempionato bazavimosi vieta Klaipėdos Pilies jachtų uostas.
9.2. Varžybų vykdymo zona Baltijos jūroje.
10. Varžybų distancija
Distancija nurodyta kiekvieno etapo instrukcijoje.
11. Skaičiavimo sistema
Varžybos handikapinės. Vieta nustatoma pagal geriausią perskaičiuotą laiką, skaičiuojamą pagal
formulę: CT = ToT * ET („Time on Time“ (ToT)), kur
CT – perskaičiuotas laikas sekundėmis,
ET – sugaištas distancijoje laikas sekundėmis,
VI tarptautinės „Žalčių karalienės“ regatos rezultatai skaičiuojami su koeficientu 1,5.
Galutiniai rezultatai skaičiuojami imant geriausius 3 rezultatus iš tų etapų, kuriose jachta
dalyvavo. Jei jachta dalyvavo tik 2 etapuose, sumuojamas dviejų etapų rezultatas ir t.t.
NUGALĖTOJAIS tampa jachtos, surinkusios daugiausiai taškų trijuose etapuose.
12. Prizai
Prizininkai apdovanojami čempionato medaliais bei diplomais. Jachta nugalėtoja apdovanojama
taure.
13. Atsakomybės atsisakymas
Čempionate sportininkai dalyvauja vien savo rizika (RRS 4 taisyklė). Varžybų organizatoriai
neatsako už materialinius nuostolius, ar dalyvio sužalojimą arba mirtį, susijusius su regata: prieš ją,
jos metu ar po jos.

Organizacinis komitetas
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