LENKTYNIŲ NUOSTATAI
SAILING PICTURES OF LITHUANIA REGATA 2021
2021 LIEPOS 10-11
Nuostatai
1. Regata
Užpildydami sportinių renginių vakuumą liepos mėnesį, Klaipėdos VOBSK “Žalgiris” ir Sailing Pictures of
Lithuania rengia regatą Baltijos jūroje. Pirmąją regatos dieną 2 sportinės jūrinės lenktynės, antrąją – 1
navigacinės jūrinės lenktynės.
3. Varžybų programa:
Liepos 10 diena (šeštadienis)
08:00-09:30 – dalyvių registracija, dokumentų patikrinimas (Lenktynių komiteto biuras bus Klaipėdos pilies
uosto administracinio pastato 3 aukšte „Klasėje“ (Priešpilio g.4, LT-91241 Klaipėda)).
11:30 – planuojamas paruošiamasis signalais pirmų lenktynių startui jūroje, ~2-3 jm spinduliu nuo Šiaurinio
molo
Liepos 11 diena (sekmadienis)
09:25 - planuojamas paruošiamasis signalas trečių lenktynių startui, ties Flagštoku
16:30 - planuojamas Regatos uždarymas, nugalėtojų apdovanojimai (bus patikslinta).
3. Reikalavimai regatos dalyviams:
3.1. Regatoje gali dalyvauti visų Lietuvos jachtklubų, organizacijų ir nuosavų jachtų ekipažai bei užsienio
jachtos.
3.2. Jachtos vadas privalo turėti atitinkamą kvalifikaciją.
3.3. Registracijos metu pateikiant dokumentus paraiškoje privalo būti kiekvieno įgulos nario duomenys.
3.4. Už buriuotojų etikos pažeidimus ar nesportinį elgesį jachta gali būti pašalinta iš regatos, o jos rezultatas
anuliuojamas. Sprendimo teisę turi regatos lenktynių komitetas.
4. Regatos įskaita:
4.1 Regatoje dalyvaujančios jachtos skirstomos į įskaitos grupes:
4.1.1. Sportinė grupė (ORC) – jachtos, turinčios galiojantį (2021) ORC CLUB/INTERNATIONAL sertifikatą.
4.1.2. Laisvoji grupė (OPEN) – Jachtos neturinčios matavimo liudijimo.
4.2. Grupėje turi būti ne mažiau kaip 4 jachtos.
4.3. OPEN grupėje jachtos gali būti paskirtos į pogrupius pagal balus. Balai skaičiuojami pagal LYS (SRS)
handikapą. Jachtai, neturinčiai šio handikapo balo, balas bus paskaičiuotas interpoliacijos būdu pagal
panašiausiais ilgiu, modeliu, buringumu dvi balus turinčias jachtas.
5. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas
5.1 Nugalėtojai kiekvienoje jachtų grupėje nustatomi atskirai.

5.2 Regata yra handikapinė. Kiekvienose lenktynėse jachtos užimta vieta nustatoma perskaičiuojant
Sportinei grupei pagal “ORC“ formulę, laisvajai grupei - pagal regatos (taikoma LYS) formulę.
5.3 Kiekvienos įskaitinės grupės jachtos regatos nugalėtojos apdovanojamos regatos prizais.
5.4 Atskiros jachtos arba organizacijos gali įsteigti papildomus prizus. Prizai ir jų įteikimo nuostatai
pateikiami lenktynių komitetui iki regatos uždarymo.
6. Dokumentai kuriais vadovaujamasi vykdant regatą:
6.1. World Sailing (WS) buriavimo varžybų taisyklės 2021-2024 (Racing Rules of Sailing, BVT 2021-2024).
6.2. IMS taisyklės (IMS Rules).
6.3. ORC vertinimo taisyklės (ORC Rating System) .
6.4. WS Specialieji jūriniai reglamentai (WS Offshore Special Regulations).Visos lenktynės vyks pagal 4-tą
plaukiojimo kategoriją.
6.5. Nuostatai, lenktynių instrukcija (LI).
6.6. Tarptautinės buriavimo federacijos World Sailing ISAF “Buriavimo įrangos taisyklės 2021-2024“
(Equipment Rules of Sailing).
6.7. Lietuvos buriuotojų sąjungos Techninės komisijos išvados dėl „WS OSR ( World Sailing Offshore Special
Regulation ) Jūrinių specialiųjų reglamentų 4-tai plaukiojimo kategorijai“ taikymo prie Baltijos jūros rytinio
kranto 12 jūrmylių nuo saugaus uosto.
6.8. Tarptautines taisykles laivų susidūrimams jūroje išvengti (TTLSJI, International Regulations for
Preventing Collisions at Sea 1972 (COLREGs) ir Lietuvos Respublikos vyriausybės priimtas ir patvirtintas
laivybos taisykles.
6.9. Gali būti 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.
7. Starto mokesčiai:
7.1 Kiekviena startuojanti regatoje jachta moka 40 € jachtos mokestį. Visi regatos dalyviai moka starto
mokestį: iki 18 metų ir virš 60 metų – 10 €, kiti – 20 €.
8. Išankstinė registracija
8.1. Privaloma užpildyti registracijos formą interneto adresu https://lt.regattas.eu/spl , užpildant specialią
paraiškos formą ir atsiunčiant jachtos nuotrauką ne vėliau kaip iki liepos 9 d. imtinai.
8.2 Dalyviams neužpildžiusiems registracijos formos internete, taikomas 100% didesnis jachtos startinis
mokestis.
9. Paraiškos
9.1 Iki 2020 metų liepos 10 dienos 09:30 valandos regatos dalyviai mandatinei komisijai privalo pateikti
paraišką, galiojančius jachtos dokumentus (laivo bilietą, techninės apžiūros įdėklą, ORC sertifikatą), jachtos
kapitono kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, visų įgulos narių sąrašą.
10. Atsakomybė

10.1. Buriuotojai regatoje dalyvauja pilnai savo rizika ir atsakomybe. Regatos vykdančioji organizacija,
regatos organizatoriai ir teisėjai, bet kuri kita su regatos organizacija susijusi šalis neprisiima jokios
atsakomybės už materialinę žalą, nepatogumus, asmens sužalojimą krante ir jūroje, mariose, susijusį su
dalyvavimu regatoje, prieš ją, jos metu ar po jos. Kiekvienas laivo savininkas ar jo įgaliotasis asmuo sutinka
su šiomis sąlygomis pasirašydamas vardinėje paraiškoje. Už laivų ir įgulos narių saugumą atsako jachtų
vadai.
10.2. Atkreipiame dalyvių dėmesį į World Sailing Pirmos dalies Pagrindines taisykles (3. „Sprendimas
lenktyniauti“): „Jachta pati atsako už savo sprendimą dalyvauti ar tęsti dalyvavimą lenktynėse.“
11. Distancijos
11.1. Lenktynės vyks Baltijos jūroje.
11.2. Atsižvelgiant į hidrometeorologines sąlygas , aptarnaujančių laivų skaičių ir būklę bei kitas
organizacines aplinkybes, regatos lenktynių komitetui leidžiama keisti arba sutrumpinti distancijas, arba
perkelti į Kuršių marias.
11.3. Tikslios distancijos bus skelbiamos LI. Preliminariai planuojamos sportinės lenktynės (2) – priešvėjinėpavėjinė distancija (su bakštago/pusvėjo kursais), apie 7-12 jm/apie 2 valandų trukmės, navigacinės – iki 5
valandų trukmės, įvairių kursų.
11.4. Starto ir finišo procedūros bus skelbiamos LI.
12. Saugumas
12.1. Laivo ir jos įgulos saugumas yra vienintelė ir neišvengiama Atsakingo Asmens (laivo vado) atsakomybė
ir jis turi padaryti viską, kad laivas būtų pilnai paruoštas, visiškai tinkamas naudoti jūroje, valdomas
patyrusios ir tinkamai apmokytos įgulos, kuri yra fiziškai pasirengusi susidurti su blogomis oro sąlygomis.
Atsakingas asmuo taip pat paskiria asmenį perimti jo pareigas esant jo neveiksnumui.
12.2. Buriavimas ne visada yra nuspėjamas ir prognozuojamas, ir turi savyje rizikos elementų. Dalyvaudami
regatoje kiekvienas jos dalyvis (laivo vadas, įgulos narys) sutinka ir pripažįsta, kad:
- supranta riziką, susijusią su sportu, ir prisiimti atsakomybę už save ir savo laivą;
- yra atsakingi už savo, laivo ir kito turto saugumą, nesvarbu, ar jis yra vandenyje, ar krante;
- prisiima atsakomybę už bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos sukelia jo pačio veiksmai ar neveikimas;
- jo laivas yra geros būklės, parengtas buriavimui ir yra tinkamas dalyvauti lenktynėse.
12.3. Lenktynių komitetas įpareigoja jachtas budėti 68 VHF kanalu. Lenktynių metu, išskyrus ypatingą atvejį,
jachta negali nei priimti, nei perduoti radijo ryšio signalų, neprieinamų visoms jachtoms. Šis apribojimas
taikomas ir mobiliesiems telefonams.
12.4. Pasitraukianti iš lenktynių jachta turi informuoti lenktynių komitetą prieš paliekant lenktynių zoną, o
jeigu to neįmanoma padaryti, tai grįžus į krantą, kaip galima greičiau.
13. Informacija dalyviams
13.1. Informacija dalyviams bus skelbiama tinklapyje https://lt.regattas.eu/spl
13.2. Jachta negalės prašyti rezultato atitaisymo, jeigu dėl nenumatytų aplinkybių informacija tinklalapyje
bus paskelbta pavėluotai. Tai keičia BVT 60.1(b).

14. Baudų sistema
14.1. Visoms regatoje dalyvaujančioms jachtoms BVT 44.1 taisyklė yra pakeista taip, kad “Dviejų apsisukimų
Bauda” pakeista į “Vieno apsisukimo Baudą”.
15. Teisių į rodymą žiniasklaidoje atsisakymas ir BDAR
15.1 Lenktynių dalyvis, dalyvaujantis varžybose, supranta ir sutinka, kad varžybų ir regatos renginių metu
būtų filmuojama bei fotografuojama, bei kitais būdais fiksuojami varžybų ir regatos renginių epizodai, ir,
kad šioje medžiagoje gali būti užfiksuotas Lenktynių dalyvis ir, kad šią medžiagą su jo atvaizdu Lenktynių
organizatorius savo nuožiūra bei neatlygintinai jam gali, įskaitant, bet neapsiribojant, viešai rodyti, skelbti ir
demonstruoti televizijoje, radijuje, spaudoje, internete neribojant termino ir teritorijos be papildomo
Lenktynių dalyvio sutikimo. Lenktynių dalyvis sutinka, kad Lenktynių organizatoriai skelbdami (naudodami)
visą šiame punkte nurodytą medžiagą gali nurodyti ir jo vardą, pavardę. Visa Lenktynių ir jos renginių metu
užfiksuota medžiaga (vaizdo, audio, fotografijos ir kt.) nuosavybės teise priklauso
Lenktynių organizatoriui. Lenktynių dalyvis patvirtina, kad nei jis, nei kiti asmenys jo vardu, neturi ir ateityje
neturės Lenktynių organizatoriui jokių pretenzijų ir/ar reikalavimų dėl šiame punkte išdėstytų nuostatų.
15.2. Regatos rengėjai asmens duomenų tvarkymui taiko saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame
duomenų apsaugos reglamente. Visi asmens duomenys tvarkomi ir saugomi ne ilgiau, nei reikalinga šioje
Lenktynių rengimo tikslais.
16. Reklama
16.1. Gali būti reikalaujama, kad jachtos rodytų vykdančios organizacijos pateiktą reklamą.
17. Draudimas
17.1. Rekomenduojama, kad kiekviena dalyvaujanti lenktynėse jachta būtų apdrausta ir turėtų galiojantį
civilinės atsakomybės draudimą.
18. Kita informacija
18.1. Dėl kitos informacijos prašome kreiptis:

Organizatorius: Rimantas Stropus, cuorefocoso@hotmail.com, mob. +370 685 17255

