YAMAHA GRAND PRIX 2021 VARŽYBŲ NUOSTATAI
1. VYKDANČIOJI ORGANIZACIJA
Neringos sporto mokykla.
2. TAISYKLĖS
2.1. Regata bus vykdoma pagal World Sailing (WS) buriavimo varžybų taisykles.(BVT).
2.2. Bus taikomas BVT P priedas ir specialios 42 taisyklės procedūros.
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.
2.4. Jeigu yra kalbiniai prieštaravimai, interpretuojant taisykles, tekstas anglų kalba turi viršenybę.
2.5. Jeigu yra prieštaravimas tarp regatos nuostatų ir lenktynių instrukcijos, lenktynių instrukcija turi
viršenybę.
2.6. Visos lenktyniaujančios Optimist U12 grupės jachtos privalo nešti kaspinėlį (ne trumpesnį kaip 30 cm),
pritvirtintą prie burės špritinio kampo.
3. [DP] 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. Išankstinės paraiškos dalyvauti čempionate turi būti pateiktos internetu adresu www.regatos.lt iki
2020 m. liepos 23 d.
4.2. Išankstinės registracijos pradžia: 2021 m. liepos 1 d. Registracija bus priimta užpildžius ir pateikus
paraišką.
4.3. Registracijos metu (2021.07.01-23) dalyviai turi pateikti:
4.3.1. Vardinę paraišką (Priedas Nr. 1);
4.3.2. Tėvų ar globėjų pasirašytą sutikimą – įgaliojimą (Priedas Nr. 2);
4.3.3. Lietuvos dalyviai, turi pateikti galiojančią medicininę sveikatos pažymą (forma Nr. 068/a);
5. TVARKARAŠTIS
5.1. Pirmas trenerių ir komandų vadovų pasitarimas vyks 2020 m. liepos 23 d., penktadienį, 12:00 val.
regatos biure.
5.2. Planuojamas Perspėjimo signalo laikas pirmoms dienos lenktynėms: 13:55 val.
5.3. Lenktynių tvarkaraštis:

Nr.
1
2
3

Data
Perspėjimo signalas 1-oms lenktynėms Lenktynių skaičius
Liepos 23 d., penktadienis
13:55
3
Liepos 24 d., šeštadienis
11:55
3
Liepos 25 d., sekmadienis
10:55
2

5.4. Jei tvarkaraštyje numatyta vykdyti 2 lenktynes per dieną, trečios lenktynės gali būti vykdomas tik tuo
atveju, jei iki tos dienos neįvyko bent vienos pagal tvarkaraštį planuotos lenktynės.
5.5. Paskutinę lenktynių dieną Perspėjamasis signalas nebus duodamas po 15:00 val., nebent bus
signalizuotas bendro atšaukimo signalas lenktynėms, kurioms pirmas Perspėjamasis signalas buvo duotas
iki 15:00 val.
6. LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA
Lenktynių instrukcija bus skelbiama 2021 m. liepos 23 d., penktadienį, registracijos metu. Kiti dokumentai,
pagal kuriuos vykdomos varžybos, bus paskelbti kartu su Lenktynių Instrukcija.
7. RENGINIO VIETA
7.1. Regatos vieta: Neringos sporto mokykla, Lotmiškio g. 2, Neringa
7.2. Lenktynės vyks Kuršių marių akvatorijoje.
8. DISTANCIJOS
Bus priešvėjinės/pavėjinės ir/arba trapecinės distancijos.

9. TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS
9.1. Bus taikoma BVT A priedo taškų skaičiavimo sistema.
9.2. Varžybų rezultatai bus skaičiuojami pagal absoliučioje įskaitoje Optimist U12 ir U16 užimtas vietas ir
surinktus taškus, išrenkant atskirai dalyvius berniukų ir mergaičių įskaitose, Laser Radial – bendra įskaita,
Laser 4.7 – bendra įskaita, RS Feva – bendra įskaita.
9.3. Reikalingos mažiausiai 1 lenktynės, kad varžybos būtų laikomos įvykusiomis.
9.4. Kai įvykdomos mažiau negu 3 lenktynės, tai jachtos taškai, surinkti visose lenktynėse, bus galutiniai.
9.5. Kai įvykdomos 3 ir daugiau lenktynių, tai jachtos surinkti taškai bus galutiniai, neįskaitant vieno
blogiausio rezultato.
10. SAUGUMAS, KOMANDOS IR PAGALBINIAI LAIVAI
10.1. Dalyvavimas regatoje yra susijęs su meteorologinių sąlygų, vandens, greito judėjimo ir padidinto fizinio
krūvio keliama rizika asmens gyvybei ir sveikatai.
10.2. Komandos kiekvienai 15 jachtų grupei privalo turėti vieną katerį distancijoje saugumui užtikrinti.
Trenerio laivo registracijos formoje turi būti nurodytas katerio numeris ir burių numeriai jachtų, už kurių
saugumą jis atsakingas. Individualiai varžybose dalyvaujantys buriuotojai ar komandos, turinčios mažiau
kaip 15 jachtų grupę, kartu su paraiška turi pateikti raštišką aptarnaujančio katerio vairininko patvirtinimą,
kuriuo jis įsipareigoja užtikrinti dalyvio (-ių) saugumą varžybų metu.
10.3. Visi pagalbiniai laivai turi būti registruoti regatos biure, pateikiant užpildytą trenerio laivo registracijos
formą vykdančiajai organizacijai (Priedas Nr. 2) ir turėti VHF jūrinio dažnio radijo ryšio stotele.
10.4. 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.
11. [DP] JACHTŲ LAIKYMO VIETA
Jachtos turi būti laikomos joms nurodytose vietose jachtų aikštelėje.
12. RADIJO RYŠYS
Išskyrus būtinus atvejus, lenktyniaujanti jachta negali perduoti ar gauti informacijos, kuri neprieinama
visoms jachtoms.
13. PRIZAI
13.1. Optimist grupėje bus apdovanojami 3 geriausi dalyviai kiekvienoje grupėje mergaičių ir berniukų
įskaitose.
13.2. Laser Radial, Laser 4.7 dayvaujant daugiau nei po 4 dalyvius grupėse, o RS Feva daugiau nei 4
dalyvių poroms bus apdovanojami 3 geriausi dalyviai/dalyvių poros. Dalyvaujant mažiau nei 4
dalyviams/dalyvių poroms grupėje bus apdovanojami tik nugalėtojai.
13.3. Jeigu bus kitų apdovanojimų ir prizų, tai jų nuostatai bus paskelbti Lenktynių Instrukcijoje.
14. ATSAKOMYBĖ
Varžybų dalyviai dalyvauja regatoje visiškai savo rizika. Žiūrėti BVT 4 taisyklę „Sprendimas dalyvauti
lenktynėse”. Vykdanti organizacija neprisiima atsakomybės už materialinę žalą, asmens sužalojimą ar mirtį,
susijus su regata, prieš ją, jos metu ar po jos.
15. ŽINIASKLAIDOS TEISĖS
Dalyvaudami Yamaha Grand Prix 2021 varžybose dalyviai 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 žiniasklaidoje ar internete ir, kad šioje medžiagoje gali būti užfiksuotas bet kuris
regatos dalyvis.
16. KITA INFORMACIJA
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:
Vykdančioji organizacija – Neringos sporto mokykla:
Lotmiškio g. 2, Neringa
El. paštas: info@neringasport.lt ,Telefonas: +370 65751972

