XV DUSIOS REGATUKĖ
2021.07.10 -11 d.
VARŽYBŲ NUOSTATAI
1. VYKDANČIOJI ORGANIZACIJA
Marijampolės buriuotojų klubas (MBK).
2. TAISYKLĖS
2.1. Regata bus vykdoma pagal World Sailing (WS) buriavimo varžybų taisykles (BVT), šiuos nuostatus ir
lenktynių instrukciją.
2.2. Jeigu yra prieštaravimų tarp Lenktynių instrukcijos ir šių varžybų nuostatų, lenktynių instrukcija turi
viršenybę.
2.2. Varžybų dalyviai turi dėvėti individualias plūdrumo priemones visą laiką kai jie yra ant vandens.
2.3. Bus taikomi nacionaliniai nurodymai, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Sveikatos
apsaugos ministerijos nutarimus, sprendimus ir rekomendacijas, susijusius su COVID-19 infekcinės ligos
(koronaviruso pandemijos) plitimo prevencija.
3. REKLAMA
3.1. Varžybose galios WS 20 Reglamentas.
3.2. Gali būti reikalaujama rodyti vykdančios organizacijos pateiktą reklamą.
4. TEISĖ DALYVAUTI IR PARAIŠKOS
4.1 Regata yra atvira sekančioms jachtų klasėms, kur kiekvienoje klasėje susidaro ne mažiau 3 dalyviai:
4.1.1 Optimist A grupė (U16), gim. 2006 m ar jaunesni (absoliuti įskaita);
4.1.2 Optimist B grupė (U12), gim. 2010 m ar jaunesni (absoliuti įskaita);
4.1.3. Finn (absoliuti įskaita);
4.1.4. RS FEVA XL (absoliuti įskaita);
4.1.5. RS TERA (absoliuti įskaita);
4.1.6. CADET (absoliuti įskaita);
4.1.7. 470 (absoliuti įskaita);
4.1.8. Laser (absoliuti įskaita);
4.1.9. Laisva klasė (absoliuti įskaita).
4.2. Varžybų dalyvių registracija vykdoma internete www.regatos.lt regatos nuorodoje iki 2021-07-09d.
13 val. Regatos dieną iki 11 val. dalyviai turi pateikti:
4.2.1. Vardinę paraišką (Priedas Nr.1)
4.2.2. Tėvų ar globėjų pasirašytą sutikimą – įgaliojimą (Priedas Nr. 3)
4.2.3. Lietuvos dalyviai vykdančiosios organizacijos pareikalavimu turi pateikti galiojančios
medicininės sveikatos pažymos originalą (forma Nr. 068/a)
4.2.4. Kiekvienas dalyvis turi pateikti savo asmens tapatybę įrodantį dokumentą.
4.3. Registracija bus įvykdyta pateikus paraišką ir paraišką lydinčius dokumentus, bei sumokėjus
starto mokesčius. Registruojantis internetu starto mokestis gali būti sumokėtas pavedimu į Marijampolės
buriuotojų klubo sąskaitą (AB „SEB", a/s LT 45 7044 0600 0206 8201). Pavedimo eilutėje “Mokėjimo
paskirtis” turi būti įrašyta: Dusios regatukė/jachtų klasė/ir dalyvio pirma vardo raidė bei pilna pavardė.
Jei dalyvis atšauks savo dalyvavimą regatoje, starto mokesčiai bus grąžinami 50 proc. iki 2021-07-09 d.

5. MOKESČIAI
Nr.

Jachtų klasė

Išankstinis starto
mokestis iki 07.07d.

Starto mokestis po
07.07d.

1

Optimist, Laser, RS
TERA, Laisva klasė (jei
vienas asmuo jachtoje),
CADET

10

15

2

Finn, RS FEVA XL, 470, 20
Laisva klasė (jei du ir
daugiau asmenų jachtoje)

25

6. VIETA IR TVARKARAŠTIS
6.1. Regata vyks Dusios ežere Lazdijų rajonas. Regatos stovykla įsikurs Dusios ežero šiaurinėje
pakrantėje esančioje stovyklavietėje. GPS koordinatės 54.325208, 23.663941
Nuoroda:https://goo.gl/maps/jijyBAvsqLJyvijp6
Regata vykdoma Metelių regioninio parko teritorijoje, todėl privalom laikytis parko lankymo
taisyklių: http://www.meteliuparkas.lt
Dusios ežere yra apribojimų naudoti savaeiges motorines transporto priemones. LR aplinkos ministerijos
įsakymas 2004 m. balandžio 15 d. Nr. D1-187, ir 2014 m. balandžio 8 d. Nr. D1-337.
6.2. Tvarkaraštis
Liepos 9 d.
18:00 val. - 19:00 val. Pirmoji dalyvių registracija.
Liepos 10 d.
9:00 val. - 10:00 val. Antroji dalyvių registracija.
10.30 val. Regatos organizatorių pasitarimas su teisėjais, komandų vadovais, treneriais ir
varžybų dalyviais.
11.55 val. Planuojamas „Perspėjamojo“ signalo laikas pirmam plaukimui (planuojami 4
plaukimai). Planuojama maksimali vieno plaukimo trukmė – 40 minučių.
Paskutinis startas ne vėliau 15 val.
Liepos 11 d.
10.30 val. Regatos organizatorių pasitarimas su teisėjais, komandų vadovais, treneriais ir
varžybų dalyviais.
11.55 val. Planuojamas „Perspėjamojo“ signalo laikas pirmam plaukimui (planuojami 3
plaukimai). Planuojama maksimali vieno plaukimo trukmė – 40 minučių.
Paskutinis startas ne vėliau 15 val.
17.30 val. Apdovanojimų ceremonija ir regatos uždarymas.
Programa gali keistis priklausomai nuo oro sąlygų.
7. VĖJO LIMITAS
7.1. Visų grupių 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.
7.2. Esant minimaliam vėjo greičiui 2 m/s visose grupėse lenktynės nutraukiamos.
8. LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA
8.1. Lenktynių instrukcija bus paskelbta regatos dieną iki 10.00 val. oficialioje skelbimų lentoje.

9. DISTANCIJOS
9.1. Lenktynių distancijų schemos bus skelbiamos Lenktynių instrukcijoje.
9.2. Kontrolinis laikas 15 min. nuo pirmo finišavusio laivo.
10. BAUDŲ SISTEMA
10.1. 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.
11. TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS
11.1 Varžybose galios BVT A priedas
11.2. Kai bus įvykdyti 7 ar mažiau plaukimų, tai jachtos surinkti taškai bus sumuojami, neįskaitant
vieno blogiausio plaukimo, išskyrus jei įvyko 3 ar mažiau plaukimų.
12. PAGALBINIAI LAIVAI
12.1. Visi pagalbiniai, komandų atstovų ir trenerių laivai privalo būti registruojami Lenktynių
komitete iki 07-09d., užpildant trenerio laivo registracijos formą Priedas Nr.2.
12.2. Komandos kiekvienai 10 jachtų grupei privalo turėti vieną katerį saugumui užtikrinti. Vardinėje
paraiškoje turi būti nurodytas katerio numeris ir burių numeriai jachtų, už kurių saugumą jis
atsakingas.
12.3. 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. 4. Pagalbiniai laivai bei pagalbiniai asmenys negali būti lenktynių zonose nuo Paruošiamojo
signalo iki finišo arba iki tol, kol lenktynių komitetas signalizuos lenktynių atidėjimą, bendrą
atšaukimą ar nutraukimą.
13. PRIZAI
13.1. Kiekvienos jachtų klasės, jei startavo ne mažiau 3 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.
14. ATSAKOMYBĖ
14.1. Buriuotojai dalyvauja regatoje pilnai savo rizika (žr. 4 taisyklę „Sprendimas dalyvauti
lenktynėse“). Vykdanti organizacija neprisiima atsakomybės už materialinę žalą, asmens sužalojimą
ar mirtį, susijusius su regata, prieš ją, jos metu ar po jos.
15. KITA INFORMACIJA
15.1. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į:
Marijampolės buriuotojų klubą
Regatos atsakingas asmuo Eduardas Rusteika tel. 8 698 36399.
Pirmininkas Žydrūnas Naumavičius tel. 8 610 08806. El.p. zyraiva@gmail.com
15.2. Regatos teritorijoje visiems dalyviams bus taikomas stovyklavietės mokestis.

