TVIRTINU:
Marijampolės buriuotojų klubo
pirmininkas
Žydrūnas Naumavičius

XI DUSIOS REGATA
2017-06-16
Marijampolė
VARŽYBŲ NUOSTATAI
1. ORGANIZATORIAI
Varžybas vykdo Marijampolės buriuotojų klubas.
TAISYKLĖS
1.1. Varžybos vykdomos pagal ISAF 2017-2020 m. BVT, šiuos nuostatus ir lenktynių instrukciją.
1.2. Varžybų dalyviai turi dėvėti individualias plūdrumo priemones visą laiką kai jie yra ant
vandens, išskyrus trumpą laiką, kai keičiama arba tvarkoma apranga ar individuali įranga.
Peršlampami ir neperšlampami kostiumai nėra individualios plūdrumo priemonės. Tai keičia BVT
40 taisyklę.
1.3. Jeigu yra prieštaravimų tarp Lenktynių instrukcijos ir šių varžybų nuostatų, Lenktynių
instrukcija turi viršenybę.
2. REKLAMA
2.1. Varžybose galios TBF (ISAF) 20 Reglamentas.
2.2. Gali būti reikalaujama rodyti vykdančios organizacijos pateiktą reklamą.
3. TEISĖ DALYVAUTI IR PARAIŠKOS
3.1. Regata yra atvira šioms jachtų klasėms:
3.1.1. Optimist A grupė, gim. 2001m. ir jaunesni (absoliuti įskaita)
3.1.2. Optimist B grupė, gim. 2006 m. ir jaunesni (absoliuti įskaita)
3.1.3. Finn
3.1.4. Laser (absoliuti įskaita)
3.1.5. Kreiserinės jachtos
3.1.6. Burlentės
3.1.7. Laisva klasė
3.1.8. Katamaranai
3.1.9. RS FEVA
3.2. Visi varžybų dalyviai iki 18 metų, kartu su vardine paraiška, privalo pateikti lenktynių
komitetui sveikatos pažymą (Forma Nr. 068/a).
3.3. Pagal ISAF 2017-2020 m. BVT, varžybų dalyvis gali turėti Pagalbinį asmenį (tėvas, mama,
globėjas, ar bet kuris lydintis asmuo). Pagalbinis asmuo sutinka pripažinti taisykles.
Kiekvienas varžybų dalyvis užtikrina jog jų pagalbiniai asmenys supažindinti su taisyklėmis
(2017-2020 m. BVT), kuriose numatyta pagalbinio asmens atsakomybė
3.4. Varžybų dalyvių registracija vykdoma 2017-07-08d. nuo 9 val. iki 12 val.
4. MOKESČIAI
4.1. Optimist A – B grupės, - 5 EUR,
4.2. Finn – 10 Eur
4.3. Laser – 10 Eur
4.4. Kreiserinės jachtos- 20 Eur
4.5. Burlentės – 10 Eur
4.6. Laisva klasė- 10 Eur
4.7. Katamaranai – 20 Eur
4.8. RS FEVA – 10 Eur.

5. VIETA IR TVARKARAŠTIS
5.1. Regata vyks Lazdijų rajone prie Dusios ežero Kryžių Švč. M. Marijos Rožinio
Karalienės koplyčios teritorijoje. GPS koordinatės 54.260389, 23.694084.
https://www.google.lt/maps/place/Kry%C5%BEi%C5%B3+%C5%A0v%C4%8D.+M.+Marijos+Ro
%C5%BEinio+Karalien%C4%97s+koply%C4%8Dia/@54.2610848,23.69581,16z/data=!4m13!1m7!
3m6!1s0x46e0c6d516e020d5:0x511a5d763c2f7c51!2sDusia!3b1!8m2!3d54.2824538!4d23.7044403!
3m4!1s0x0:0x115f31927412fd5b!8m2!3d54.2603833!4d23.6941516?hl=lt
Liepos 8 d. dalyvių registracija vyks dieną nuo 9:00 val. iki 12:00 val.
Regatos organizatorių posėdis su teisėjais, komandų vadovais, treneriais ir varžybų
dalyviais pirmąją varžybų dieną, vyks 12.00 val. Planuojamas „Perspėjamojo“ signalo laikas
lenktynėms Nr.1 - 13.55 val.
Regatoje planuojama įvykdyti 6 lenktynes.
Planuojama lenktynių trukmė – 40 minučių.
17.00 val. Dzūkų jūros šventės pradžia, jachtų paradas.
Liepos 9 d. 10.55 val. lenktynių pradžia.
Paskutinę varžybų dieną (liepos 20 d.) „Perspėjamasis“ signalas, visoms jachtų klasėms,
nebus duodamas po 15.00 val.
17.00 val. regatos uždarymas ir apdovanojimų ceremonija.
6. VĖJO LIMITAS
6.1. Optimist B grupės lenktynėms vykdyti, maksimalus leistinas vėjo greitis yra 8
m/s. Jeigu vėjo greitis didesnis kaip 8 m/s tai startas neduodamas, o startavusios šių
klasių lenktynės nutraukiamos. Šį sprendimą priima Lenktynių komitetas ir pagal šį
nuostatų punktą dalyvis negali prašyti rezultato atitaisymo. Tai keičia BVT 62.1(a)
taisyklę.
7.

LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA
7.1. Lenktynių instrukcija bus paskelbta atvykimo dieną iki 10.30 val. oficialioje
skelbimų lentoje.

8. DISTANCIJOS
8.1.Lenktynių distancijų schemos bus skelbiamos Lenktynių instrukcijoje.
9. BAUDŲ SISTEMA
9.1. Lenktynių instrukcijoje gali būti įrašytos nuobaudos, už standartinių ar
specifinių taisyklių pažeidimus, kurias galės savo nuožiūra taikyti Protestų ar
Lenktynių komitetai be nagrinėjimo. Tai keičia 63.1 ir Priedo A5 taisykles.
10. TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS
10.1 Varžybose galios BVT A priedas
10.2. Kai bus įvykdytos mažiau nei 5 lenktynės, tai jachtos taškai, surinkti visose
lenktynėse, bus galutiniai.
10.3. Kai bus įvykdytos 5 ir daugiau lenktynių, tai jachtos surinkti taškai bus
galutiniai, neįskaitant vienų blogiausių lenktynių.
11. PAGALBINIAI LAIVAI
11.1. Visi pagalbiniai, komandų atstovų ir trenerių laivai privalo būti registruojami
Lenktynių komitete, užpildant trenerio laivo registracijos formą .
11.2. Komandos kiekvienai 15 jachtų grupei privalo turėti vieną katerį saugumui
užtikrinti. Vardinėje paraiškoje turi būti nurodytas katerio numeris ir burių
numeriai jachtų, už kurių saugumą jis atsakingas.
11.3. Individualiai varžybose dalyvaujantys buriuotojai ir komandos, neturinčios
katerio,
komandos ar vardinėje paraiškoje turi nurodyti katerio duomenis ir
vairininko vardą bei pavardę, kuris užtikrins dalyvio(ių) saugumą varžybų metu.

12. PRIZAI
Kiekvienos jachtų klasės, jei startavo ne mažiau 4 laivai, nugalėtojas apdovanojamos
regatos prizais ir diplomais. Atskiros jachtos, klubai arba organizacijos gali įsteigti papildomus
prizus. Prizai ir jų įteikimo nuostatai pateikiami teisėjų komisijai iki regatos atidarymo.
13. ATSAKOMYBĖ
Buriuotojai dalyvauja regatoje pilnai savo rizika (žr. 4 taisyklę „Sprendimas
lenktyniauti“). Vykdanti organizacija neprisiima atsakomybės už materialinę žalą, asmens sužalojimą
ar mirtį, susijusius su regata, prieš ją, jos metu ar po jos.
14. KITA INFORMACIJA
Dėl papildomos informacijos (dalyvių apgyvendinimas, maitinimas) prašome
į:
Marijampolės buriuotojų klubas
Aleksandrą Ščepiną Tel. 8 600 81191
Žydrūną Naumavičių Tel. 8 610 08806 ; zyraiva@gmail.com
Eduardą Rusteiką tel. 8 698 36399.
Rimantą Dovydaitį 8 670 23044

Regatos organizacinis komitetas

kreiptis

