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PRANEŠIMAS DALYVIAMS
TEMA: Lenktynių instrukcijos pakeitimas
Organizatorius

X

Lenktynių komitetas

Protestų komitetas

Tech. komitetas

Lenktynių instrukcijos punktus 5.1., 8.4., 10, 13.1., 14, 15.5. išbraukti ir pakeisti taip:
5.1. Ketvirtadienis, 07.26
9:00-20:00 Atvykimas ir registracija
Penktadienis, 07.27
10:00 Atidarymo ceremonija ir dalyvių pasitarimas
11:55 Perspėjamasis signalas bandomosioms lenktynėms
Ne anksčiau kaip 12:30 Lenktynės priešvėjinėje – pavėjinėje distancijoje
17:00 Perspėjamasis signalas In-port race lenktynėms Klaipėdos uoste
Šeštadienis, 07.28
9:00 Dalyvių pasitarimas
10:55 Pirmųjų dienos lenktynių perspėjamasis signalas
Sekmadienis, 07.29
9:00 Dalyvių pasitarimas
10:55 Pirmųjų dienos lenktynių perspėjamasis signalas
16:30 Regatos uždarymas, apdovanojimų ceremonija
8.4. Distancija nebus keičiama po paruošiamojo signalo. Tai keičia RRS 33 taisyklę.
10. Startas
10.1. Lenktynių startai bus duodami pagal RRS 26 taisyklę. Perspėjimo signalas bus
duotas likus 5 minutėms iki starto signalo
10.2. Starto linija bus tarp oranžinės vėliavos ant lenktynių komiteto laivo dešiniajame
starto linijos gale ir ženklo S kairiajame starto linijos gale. (žiūrint į distancijos
pusę)
10.3. Jachta, nestartavusi per 4 minutes po jos klasės starto bus laikoma nestartavusia
(DNS) be nagrinėjimo. Tai keičia RRS taisyklę A4.
13.1. Numatoma lenktynių prieš vėją/pavėjui trukmė - 30 minučių. Šios taisyklės
nesilaikymas negali būti pagrindas prašymui atstatyti rezultatą.
14. Protestai ir prašymai atitaisyti rezultatą
14.1. Protestuojanti jachta turi laikytis RRS 61.1 taisyklės ir balsu pranešti teisėjams
apie ketinimą protestuoti ir identifikuoti protestuojamą jachtą(-as) esant pirmai
galimybei po finišo arba pasitraukus iš varžybų
14.2. Protestų blankus galima gauti regatos biure. Protestai, prašymai atitaisyti
rezultatą ar pakartoti nagrinėjimą turi būti pateikiami regatos biurui per protestų
padavimo laiką. Protestų padavimo laikas visoms klasėms yra 120 min. po
paskutinės jachtos finišo paskutiniame tos dienos plaukime. Tas pats protestų
padavimo laikas galioja ir lenktynių komitetui ar protestų komitetui. Tai keičia
RRS 61.3 ir 62.2 taisykles
14.3. Paskelbus preliminarius rezultatus po protestų padavimo laiko pabaigos,
prašymai atitaisyti rezultatą gali būti pateikti per 30 min. po preliminarių rezultatų
paskelbimo. Tai keičia RRS 62.2 taisyklę
14.4. Informacija dalyviams apie protestus, protestų šalis ir liudininkus bus skelbiama
per 30 minučių po protestų padavimo laiko pabaigos
14.5. Paskutinę lenktynių dieną prašymai pakartoti nagrinėjimą turi būti pateikti:
14.5.1. protestų padavimo laiku, jei šalis, reikalaujanti pakartotinio nagrinėjimo, buvo
informuota apie praėjusios dienos sprendimą
14.5.2. ne vėliau nei 30 min. po to, kai šalis, reikalaujanti pakartotinio nagrinėjimo,

buvo informuota apie sprendimą tą pačią dieną. Tai keičia RRS taisyklę 66
15.5. Jachtoms surinkus vienodą taškų skaičių pirmenybė bus teikiama tai, kuri užims
aukštesnę vietą uosto lenktynėse. Tai keičia RRS A8 taisyklę.

