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KONTROLINIO JACHTŲ MATAVIMO IN  STRUKCIJA   

1.Jachtų  kontrolinis  matavimas  atliekamas  2012m.  rugpjūčio  04  d.  nuo 1000val.  iki 
2200val. Klaipėdos Pilies Jachtų uoste. 

2.1.Varžybose  dalyvauja  jachtos,  kurių  maksimalus  skaičiuojamas  vienos  jūrmylės 
įveikimo laikas sekundėmis pagal ORC Club handikapinę sistemą : GPH max ≤ 840s. ir GPH 
min. ≥ 600s1.

2.2.,,O‘‘  grupės  (RS-280)  jachtos  dalyvauja  kaip  monotipai  pagal  savo  klasės 
matavimo  taisykles.  Bendra  įskaita,  kad  nustatyti  absoliučiai  greičiausią  jachtą,  pagal 
perskaičiuotą laiką , bus atliekama tik jachtoms turinčioms ORC Club sertifikatą.

3.Buriavimo varžybose jachtų kontrolinis matavimas, varžybų rezultatų skaičiavimas, 
saugos priemonių patikrinimas atliekamas vadovaujantis šiais dokumentais:

3.1. ORC Rating Systems 2012 ; ORC International & ORC Club.
            3.2. ORC International Measurement System. IMS 2012.
. 3.3.Tarptautinės  buriavimo  varžybų  taisyklės  TBVT 2009-2012.  (  Rasing  Rules  of 
Sailing ISAF RRS 2009-2012).

3.4.Tarptautinės  buriavimo  federacijos-ISAF(International  Sailing  Federation) 
Buriavimo įrangos taisyklės”2009-2012(The Equipment Rules of Sailing for 2009 – 2012).
            3.5.ISAF Jūriniai  specialieji  Reglamentai  2012-2013  (ISAF Offshore  Special  
Reguliations 2012-2012).
            3.6. 45 KMR nuostatai ir instrukcija.
            3.7 ORC „Žalioji knyga“(The ORC „GREEN BOOK-2012

4.Jachtų kapitonai matavimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:
4.1.Užpildytą deklaraciją,
4.2.Galiojantį Tarptautinį laivo bilietą .
4.3.ORC Club sertifikatą.

            4.4. ISAF Jūrinių specialiųjų reglamentų saugos priemonių kontrolinį sąrašą 4-tai
plaukiojimo  kategorijai.

5.Burių tipas ir skaičius nustatomas pagal ORC International & ORC Club taisyklių p. 
206.1,priklausomai  nuo  jachtos  GPH.  Jachtoje  gali  būti  tik  deklaruotos  ir  atitinkančios 
matavimo  sertifikatą  burės.  Be  štorminių  burių,  nustatytų  pagal  ORC,  jachtoje  gali  būti 
daugiausiai: vienas grotas, trys (arba dvi) genujos,du stakseliai, vienas vidinis stakselis ir 
trys spinakeriai( pvz.: vienas simetrinis, vienas asimetrinis ir vienas Code 0).

6.Matavimo komisija turi teisę atlikti kiekvienos jachtos bet kurios apimties kontrolinį 
patikrinimą ,o t. p.įgulos narių svėrimą bet kuriuo regatos metu. Jeigu jachtos įgula po finišo 
neleidžia regatos teisėjams patekti į laivą ir jį patikrinti, atlikti įgulos narių svėrimą, tuomet 
šios jachtos plaukimas anuliuojamas.

7.Matavimo komisija turi teisę pakeisti ir papildyti šią instrukciją.

45 KMR matavimo komisija

1 Jei paraiškose dalyvauti regatoje ja
chtų skaičiuojamasis  vienos jūrmylės įveikimo laikas ( GPH ) netilps numatytose ribose,kiekvienu atveju, 
atskirai, bus sprendžiama dėl jų dalyvavimo varžybose praplečiant ribas,arba atitinkamai paruošiant laivą.


