2019 m. LIETUVOS ORC ČEMPIONATAS – KLAIPĖDA JAZZ
RACE
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LITHUANIAN ORC CHAMPIONSHIP 2019– KLAIPĖDA JAZZ
RACE
06-09.06.2019
KLAIPEDA

VARŽYBŲ NUOSTATAI

NOTICE OF RACE

1. ORGANIZATORIAI
Lietuvos Buriuotojų Sąjunga (LBS)

1. ORGANIZING AUTHORITY
Lithuanian Yachting Union (LYU)

2. TAISYKLĖS
2.1. Regata vykdoma pagal World Sailing (WS) Buriavimo
varžybų taisykles (BVT 2017-2020)
2.2. Nebus taikomi jokie Nacionaliniai nurodymai.
2.3. Taip pat bus taikomos šios taisyklės:
2.3.1. IMS taisyklės
2.3.2. ORC vertinimo taisyklės
2.3.3. WS Specialieji jūriniai reglamentai, pagal 4-tą kategoriją
su sekančiomis išimtimis:
4.23.1. – privalomi 3 raudoni rankiniai fakelai;
4.26. – rekomenduojama;
5.01.1. a) – vietoje 150N gali būti naudojama 100N gelbėjimo
liemenė;
5.01.1. c) – rekomenduojama.
2.4. Nuo 22:00 iki 05:00 val. BVT 2 dalies taisyklės yra
keičiamos į Tarptautines taisykles laivų susidūrimams jūroje
išvengti (TTLSJI), arba į Lietuvos Respublikos vyriausybės
priimtas ir patvirtintas laivybos taisykles. Visos jachtos privalo
buriuoti su įjungtomis navigacinėmis šviesomis. [DP]*
2.5. Pagal BVT 87 taisyklę, ORC 206 taisyklė yra pakeista
sekančiai: a) Visos burės turi būti apmatuotos ir anspauduotos
ORC matuotojo. b) Maksimalus burių skaičius turi būti toks
kaip nurodyta ORC 206 taisyklėje su vienu papildomu grotu.
Papildomas grotas turi turėti mažiausiai vieną rifą. Grotai gali
būti sukeičiami. c) Lenktyniaujant visos burės, išskyrus
papildomą grotą, turi būti laive. d) Lenktynių metu suplėšytos
burės gali būti remontuojamos. Burės, kurių neįmanoma
suremontuoti, gali būti pakeistos su Techninio komiteto
leidimu.
2.6. Minimalus įgulos svoris turės būti toks kaip nurodo ORC
102.3 ir 200.1(b) taisyklės.
2.7. Jeigu yra kalbiniai prieštaravimai interpretuojant
taisykles, tai tekstas anglų kalba turi viršenybę.

2. RULES
2.1. The regatta will be governed by The Racing
Rules of Sailing (RRS 2017-2020)
2.2. No national prescriptions will apply.
2.3. The following rules will also apply:
2.3.1. IMS Rules
2.3.2. ORC Rating Systems Rules
2.3.3. WS Offshore Special Regulations, category 4 with
following exceptions:
4.23.1.- 3 red hand flares are mandatory;
4.26. - recommended;
5.01.1. a) - 100N buoyancy is allowed instead of 150N
buoyancy;
5.01.1. c) – recommended.
2.4. Between 22:00 and 05:00 the RRS Part 2 in applicable
parts shall be replaced by the International Regulations
for Preventing Collisions at Sea (IRPCAS) or Lithuanian
Republic government right-of-way rules and all boats shall
show the required navigational lights. [DP]*
2.5. Under RRS 87, ORC Rule 206 is changed as follows: a)
All sails shall have been measured and stamped by an ORC
measurer. b) The maximum number of sails shall be as
defined in ORC Rule 206 with one additional mainsail
allowed. The second mainsail shall have a minimum of
one set of reef points. The mainsails may be
interchangeable. c) With the exception of the second
mainsail all sails shall be aboard while racing. d) Sails
damaged during the series may be repaired. Sails beyond
repair may be replaced with permission of the Technical
Committee.
2.6 Minimum crew weight as defined in ORC Rules 102.3
and 200.1(b) shall apply.
2.7. If there is a conflict between languages, the English
text shall prevail.

3. REKLAMA
3.1. Galios WS 20 Reglamentas – Reklamos kodeksas.
3.2. Gali būti reikalaujama rodyti vykdančios organizacijos
pateiktą reklamą. [DP]*

3. ADVERTISING
3.1. The WS regulation 20 - Advertising Code
shall apply.
3.2. Boats may be required to display advertising
chosen and supplied by the Organizing Authority. [DP]*

4. TEISĖ DALYVAUTI
4.1. Jachtos vadas turi pateikti įrodymą apie narystę
Nacionalinėje organizacijoje arba kitoje, jai pavaldžioje,
organizacijoje ir turi būti ne jaunesnis nei 18 metų.
4.2. Regatoje gali dalyvauti jachtos, turinčios galiojantį ORC
Club arba ORC International sertifikatą išduotą ne vėliau kaip
2019 05 24.

4. ELIGIBILITY
4.1. The person in charge onboard shall produce evidence
of membership in his/her National Authority or in one of
its affiliated organization and be at least 18 years old.
4.2. The Regatta is open to all boats with a valid ORC Club
or ORC International certificate dated no later than
24.05.2019.

5. KLASĖS
ORC jachtos bus suskirstytos į klases pagal CDL (Class Division
Length) sekančiai:
ORC A
CDL ribos bus paskelbtos po registracijos
pabaigos
ORC B
CDL ribos bus paskelbtos po registracijos
pabaigos
ORC C
8,0≥CDL≥6,5
A ir B klasės po registracijos pabaigos bus suskirstytos į 2
grupes.
Lietuvos ORC čempiono titulas A, B ir C klasėse bus suteiktas,
jei jachtų klasėje bus ne mažiau kaip 5 jachtos.
Vykdančioji organizacija pasilieka teisę sujungti kelias ORC
klases į vieną grupę, jei nėra minimalaus dalyvių skaičiaus.

5. CLASSES
ORC Boats will be divided in Classes according to the CDL
(Class Division Length) as follows:
ORC A CDL limits will be announced after registration
closed
ORC B CDL limits will be announced after registration
closed
ORC C 8,0≥CDL≥6,5
A and B classes will be divided into 2 groups after
registration closed.
To assign a Lithuanian ORC Champion title in classes A, B
and C the number of boats shall be not less than 5 (five).
The Organizing Authority has the right to group few
ORC classes if the minimum numbers are not met.

6. DALYVIAI IR DALYVIO MOKESTIS
6.1 Paraiškos dalyvauti čempionate turi būti pateiktos
internetu adresu www.regatos.lt.
6.2 Negrąžinamas dalyvio mokestis bus:
Iki 19.05.24.
Po 19.05.24.
ORC A
200€
300€
ORC B
200€
300€
ORC C
150€
225€

6. ENTRIES AND ENTRY FEE
6.1 Eligible boats may enter by filling in the online
registration form at www.regatos.lt
6.2 The non-refundable entry fees are as follows:
By 24.05.19.
After 24.05.19.
ORC A
200€
300€
ORC B
200€
300€
ORC C
150€
225€

6.3 Išankstinė registracija bus įvykdyta, jei iki 2019 06 05 bus
pateikti šie dokumentai:
a) Užpildyta ir pasirašyta oficiali vardinė paraiška;
b) Galiojantis ORC International ar ORC Club sertifikatas;
c) Sumokėto dalyvio mokesčio patvirtinimas.
6.4. Organizatoriai neatsako už papildomas išlaidas dėl
neįvykdytos registracijos.
6.5. Dalyvio mokesčiai privalo būti sumokėti pavedimu į LBS
sąskaitą. Pavedimo eilutėje “Mokėjimo paskirtis” turi būti
įrašyta: “ORC Čempionatas 2019” dalyvio mokestis, jachta
(pavadinimas).
Bankas AB „Swedbank", a/s LT10 7300 0101 5587 9167,
SWIFT kodas HABALT22

6.3 A boat is considered to be pre-registered if the
following documents are received before 05.06.2019.
a) Completed and signed official entry form;
b) Current ORC International or ORC Club Certificate
c) Entry fee payment confirmation;
6.4 The organizer is not responsible for any costs incurred
by the non-acceptance of a boat’s registration.
6.5. Entry fee shall be paid to the Lithuanian Yachting
Union account as onetime payment where the name of
event “ORC Championship 2019” and name of the
participating boat shall be stated.
Bank AB „Swedbank", acc. No. LT10 7300 0101 5587
9167, SWIFT code HABALT22

7. REGISTRACIJA
7.1 ORC A, B ir C jachtų savininkai ar vadai privalo asmeniškai
registruotis Lenktynių biure, „Pilies uosto“ marinoje nuo 2019
06 06 16:00 val. iki 20:00 val. arba 2019 06 07 nuo 8:00 val.
iki 9:30 val.

7. REGISTRATION
7.1 Class ORC A, B and C Owner or Skipper must
personally register in the Race Office located in „Castle
Harbour“ marina from 16:00, 06.06.2019. until 20:00,
07.06.2019. or from 8:00 until 9:30 07 06 2019.

7.2 Registracijos metu turi būti pateikti šie dokumentai:
a) Galiojantis ORC International ar ORC Club sertifikatas,
išduotas iki 2019 05 24 d.;
b) Galiojantis jachtos civilinės atsakomybės draudimas su
minimalia 1 000 000€ draudimo suma vienam draudžiamajam
įvykiui;
c) Įgulos narių sąrašas su kiekvieno nario vardu, pavarde ir
svoriu;
d) Kontaktiniai telefono numeriai laive ir krante kartu su
kontaktinių asmenų vardais;
e) Tinkamai užpildyta ir pasirašyta Patikros kortelė, (forma
PK4-19).
f) Deklaracija su visų lenktynėse naudojamų identifikuojamų
burių sąrašu. Tai keičia BVT 78.2 taisyklę.
7.3 Protestai dėl jachtų matavimų gali būti pateikiami per
vieną valandą po galutinių klasių sąrašų paskelbimo.
7.4 Įgulų sąrašai gali būti koreguojami iki 2019 06 07 10:00
val. užpildant naują paraišką su pakeitimais. Vėliau įgulos
pakeitimai gali būti daromi tik su raštišku Protestų komiteto
leidimu.

7.2 The following documents shall be presented at
registration:
a) Valid ORC International or ORC Club certificate issued
before 24.05.2019.;
b) Valid third-party insurance with a minimum cover of
1 000 000€;
c) Crew list with name, surname and weight for each crew
member;
d) Contact phone number both on boat and land,
including the name of contact person;
e) Liability acceptance form (PK4-19), duly filled out and
signed;
f) Sails declaration, with a list of all identifiable sails which
will be used during the event. This changes RRS 78.2.
7.3 Measurement protests by the boats shall be accepted
up to one hour after the posting of the final ratings.
7.4 Crew lists may be amended up to 10:00 on
07.06.2019. by filling a new form showing the changes.
After this time, changes in crew may be made only with
the written permission of the Protest Committee.

8. LENKTYNIŲ TVARKARAŠTIS
8.1 2019.06.06, Ketvirtadienis – 16:00-20:00 val. Registracija
ir matavimai „Pilies uosto“ marinoje.
2019.06.07, Penktadienis – 8:00-9:30 val. Registracija ir
matavimai „Pilies uosto“ marinoje.
12:00 val. navigacinės lenktynės
2019.06.08, Šeštadienis – 4 lenktynės priešvėjinėje/pavėjinėje
distancijoje.
2019.06.09, Sekmadienis –– 2 lenktynės
priešvėjinėje/pavėjinėje distancijoje.
Paskutinę čempionato dieną po 15:00 val. lenktynės nebus
vykdomos.
a) Bus vykdomos vienos navigacinės lenktynės, kurių apytikslė
trukmė lėčiausiai jachtai - 6-8 valandos. Taškų skaičiavimo
koeficientas - 1,4. Navigacinės lenktynės gali būti perkeltos
dėl blogų oro sąlygų.
b) Lenktynių priešvėjinėje/pavėjinėje distancijoje trukmė bus
apie 1 – 1,5 val. Taškų skaičiavimo koeficientas – 1.0.
8.2 Planuojamos 7 lenktynės, įskaitant 1 navigacines
lenktynes ir 6 lenktynes priešvėjinėje/pavėjinėje distancijoje.
8.3 Čempionatas bus laikomas įvykusiu, jei bus įvykdytos ne
mažiau kaip 2 lenktynės priešvėjinėje/pavėjinėje distancijoje
ir navigacinės lenktynės. Jei įvyks 4 lenktynės
priešvėjinėje/pavėjinėje distancijoje, 1 blogiausias rezultatas,
o jei įvyks 6 lenktynės priešvėjinėje/pavėjinėje distancijoje, 2
blogiausi rezultatai nebus įskaitomi skaičiuojant rezultatus
galutinėje įskaitoje. Rezultatas navigacinėse lenktynėse negali
būti išmetamas kaip blogiausias.

8. SCHEDULE
8.1 Thursday, 06.06.2019. – 16:00-20:00 Registration and
measurement in Castle Harbour marina.
Friday, 07.06.2019. – 8:00-9:30 Registration and
measurement in Castle Harbour marina
12:00 offshore race
Saturday, 08.06.2019. – up to 4 inshore races
Sunday, 09.06.2019. – up to 2 inshore races
On the last day no races are scheduled after 15:00.
a) One offshore race approximately 6-8 hours duration for
the slowest boat. The scoring coefficient shall be 1,4.
Offshore race may be re-scheduled when required by
weather conditions.
b) Inshore races shall be of approximately 1- 1,5 hours
duration, and shall have a scoring coefficient of 1.0.
8.2 Seven races are scheduled including offshore race and
six inshore races. Inshore races will be windward/leeward
races.
8.3 The championship is valid if at least 2 inshore races
and offshore race are completed. One discard will be
allowed if 4 inshore races are completed and 2 discards if
6 inshore races are completed. The discard may be any
inshore race. The offshore race may not be discarded.

9. MATAVIMAI
Jachtos turi būti pateiktos matavimams nuo 2019 06 06 16:00
iki 20:00 val. arba 2019 06 07 nuo 8:00 iki 9:30 val.
Matavimų ir atitikimo taisyklėms patikrinimai bus vykdomi
viso čempionato metu, prieš ar po kiekvienų lenktynių,
daugiausia dėmesio skiriant pirmaujančioms jachtoms. Esant
galimybei gali būti tikrinamas jachtos borto aukštis.

9. MEASUREMENT
Each boat shall be available for the measurement
inspection from 16:00 until 20:00, 06.06.2019 or from
8:00 until 9:30, 07 06 2019. Measurement and rules
compliance inspections will be carried out throughout the
championship before or after each race with emphasis on
boats well placed in the scoring. The inspection will also
include freeboards whenever possible.

10. LENKTYNIŲ INSTRUKCIJOS
Kiekvienas dalyvis registracijos metu galės gauti Lenktynių
instrukciją.

10. SAILING INSTRUCTIONS
Sailing Instructions will be available for each entrant at
completion of the registration formalities.

11. TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS
11.1 Skaičiuojant rezultatus ORC klasėms lenktyniaujančioms
priešvėjinėje/pavėjinėje distancijoje bus naudojama Time On
Time Triple Number taškų skaičiavimo sistema.
11.2 Skaičiuojant rezultatus ORC klasėms lenktyniaujančioms
navigacinėje distancijoje bus naudojama Time On Time
Offshore Single Number taškų skaičiavimo sistema.
11.3 Bus taikoma BVT A Priedo Linijinė taškų skaičiavimo
Sistema. Taškai bus dauginami iš lenktynėms nustatytų
koeficientų.

11. SCORING
11.1 For ORC Classes windward/leeward race results will
be determined by Time On Time Triple Number scoring
system.
11.2 For ORC Classes offshore race results will be
determined by Time On Time Offshore Single Number
scoring system.
11.3 The Low Point Scoring System of RRS Appendix A.
Points will be multiplied by the appropriate scoring
coefficient.

12. PROTESTŲ KOMITETAS
Protestų komitetas bus sudarytas vadovaujantis BVT 91(a)
taisykle.

12. PROTEST COMMITTEE
A Protest Committee will be appointed according to RRS
91(a).

13. JACHTŲ STOVĖJIMAS
Jachtos, dalyvaujančios regatoje, gales stovėti nemokamai
Klaipėdos Pilies uosto marinoje (Pilies g. 4, LT-91240,
Klaipėda) nuo 2019.06.06 iki 2019.06.09.

13. MOORINGS
Participating boats will have moorings free of charge in
Castle Harbour marina (Pilies g. 4, LT-91240, Klaipėda) for
the period 06-09.06.2019.

14. ŽINIASKLAIDOS TEISĖS
Dalyvaudami regatoje, buriuotojai, jachtų savininkai ir jų
svečiai supranta ir sutinka, kad vykdanti organizacija ir jos
rėmėjai savo nuožiūra, neatlygintinai regatos metu fiksuotų ir
be dalyvio sutikimo publikuotų bet kokius regatos renginių
epizodus ir, kad šioje medžiagoje gali būti užfiksuotas bet
kuris regatos dalyvis.

14. MEDIA RIGHTS
Competitors, owners and their guests give absolute right
and permission to the Organizing Authority for any
photography and video footage taken of persons and
boats during the event, to be published and/or broadcast
in any media, including but not limited to TV
advertisements, whatsoever for either editorial or
advertising purposes or to be used in press information.

15. RADIJO RYŠYS
Išskyrus atvejus, kai komunikuojama su Lenktynių komitetu,
jachta lenktynių metu negali nei priimti, nei perduoti radijo
ryšio signalų, neprieinamų visoms jachtoms. Lenktynių
komitetas naudos VHF 68 kanalą.

15. RADIO COMMUNICATION
Except when communicating with the Race Commitee, a
boat while racing, shall not transmit or receive
communication of any information not publicly available
to all boats participating. The Race Commitee uses VHF
channel 68.

16. PRIZAI
16.1 Kiekvienos klasės jachtos užėmusios prizines vietas
apdovanojamos Lietuvos Respublikos čempionato medaliais,
kuriuos įsteigė Lietuvos Buriuotojų Sąjunga , jeigu grupėje
dalyvauja ne mažiau kaip 5 jachtos. Čempionato medaliais bus
apdovanoti kiekvienos jachtos įgulos nariai, atsižvelgiant į
paraiškoje nurodytą įgulos narių skaičių.
16.2 Kiti prizai ir taurės bus įteikiamos organizatorių nuožiūra.
Visi medaliai ir prizai bus įteikiami apdovanojimų ceremonijos
metu. Visi dalyviai turi dalyvauti apdovanojimų ceremonijoje.

16. PRIZES
16.1 Championship medals issued by the Lithuanian
Yachting Union will be distributed to the first three boats
in each class if at least 5 boats are competing in that class.
The number of medals awarded to each boat equals the
number of persons sailing on that boat at the same time.
16.2 Other prizes and trophies will be awarded at the
discretion of the organizers. All medals and prizes will be
awarded at the Prize Giving Ceremony and all participants
are expected to participate in that ceremony.

17. ATSAKOMYBĖ
Buriuotojai regatoje dalyvauja pilnai savo rizika ir
atsakomybe. Regatos vykdančioji organizacija ar kita su
čempionato organizacija susijusi šalis neprisiima jokios
atsakomybės už materialinę žalą, nepatogumus, asmens
sužalojimą krante ir jūroje, susijusį su dalyvavimu regatoje.

17. DISCLAIMER OF LIABILITY
All those taking part in the regatta do so at their own risk
and responsibility. The Organizing Authority, ORC and any
other party involved in the organization of the Lithuanian
ORC Championship 2018 disclaim any and all
responsibility whatsoever for loss, damage injury or

Kiekvienas laivo savininkas ar jo įgaliotasis asmuo sutinka su
šiomis sąlygomis pasirašydamas vardinėje paraiškoje.
Atkreipiame dalyvių dėmesį į World Sailing Pirmos dalies
Pagrindines taisykles (4. „Sprendimas lenktyniauti“): Jachta
pati atsako už savo sprendimą dalyvauti ar tęsti dalyvavimą
lenktynėse.

inconvenience that might occur to persons and materials,
both ashore and at sea as a consequence of participation
in the event. Each boat owner or his representative
accepts these terms by signing entry form. The attention
of competitors is drawn to World Sailing Part 1
Fundamental Rule 4: A boat is solely responsible for
deciding whether or not to start or to continue racing.

18. DRAUDIMAS
Kiekviena dalyvaujanti jachta turi būti apdrausta civilinės
atsakomybės draudimu. . Minimali draudimo suma negali būti
mažesnė nei 1 000 000 € vienam draudžiamajam įvykiui.
Draudimo poliso kopija turi būti palikta regatos biure.

18. INSURANCE
Each participating boat shall be insured with valid thirdparty insurance with a minimum cover of 1 000 000€ per
event. Regardless, it is the responsibility of the owners to
hold adequate insurance cover for Tort Liability and Third
Party Insurance (Property and Persons). Competitor can
purchase the insurance at the Race Office.

19. KITA INFORMACIJA
21.1. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:
Vykdančioji organizacija – Lietuvos Buriuotojų Sąjunga:
A. Goštauto g. 40A, Vilnius, LT-03163
El. paštas: info@lbs.lt
Tinklalapis: www.lbs.lt
Telefonas: +370 699 52401
Uosto paslaugos:
“Pilies uostas” (Pilies g. 4, LT-91240, Klaipėda)
Tinklalapis: http://www.yacht.lt/yacht-en.html
Telefonas: +370 650 20450

19. FURTHER INFORMATION
21.1. For further information please contact:
Organizing Authority – Lithuanian Yachting Union:
A. Gostauto str. 40A, Vilnius, Lithuania, LT-03163
e-mail: info@lbs.lt
web: www.lbs.lt
Phone: +370 699 52401
Port service:
‘Castle Harbour’ (Pilies Str. 4, LT-91240, Klaipeda)
Web: http://www.yacht.lt/yacht-en.html
Phone: +370 650 20450

* Žymėjimas „[DP]“ VN taisyklėje reiškia, kad bauda už šios
taisyklės pažeidimą, Protestų komiteto sprendimu, gali būti
mažesnė už diskvalifikaciją.

* The notation ‘[DP]’ in a rule in the NoR means that the
penalty for a breach of that rule may, at the discretion
of the protest committee, be less than disqualification.

