Galvės Taurė 2020
Birželio 5 – birželio 7 d., Trakai

Lenktynių instrukcijos
1.

Taisyklės
1.1.

Regata vykdoma pagal World Sailing Buriavimo varžybų taisykles (World Sailing
RRS 2017-2020).
1.2.
Taip pat galioja šios taisyklės:
1.2.1.
IMS Rule 2020 and ORC Rating Systems Rule 2020 ORC grupės
jachtoms.
1.2.2.
World Sailing Offshore Special Regulations 2017-2020 Priedas B
(kylinėms jachtoms) ir Priedas C (švertbotams).
1.2.3.
Platu 25 klasės taisyklių aktuali redakcija.
1.2.4.
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.
1.4. Jeigu yra prieštaravimų tarp lietuviško ir angliško dokumentų teksto, pirmenybė
teikiama angliškam tekstui.

2.

Pranešimai dalyviams
2.1.
2.2.

3.

Pranešimai dalyviams skelbiami regatos oficialioje skelbimų lentoje, kuri bus
Trakų Žalgirio jachtklube (Žemaitės g. 3, Trakai).
Pranešimai dalyviams taip pat bus skelbiami internete adresu
https://lt.regattas.eu/galvestaure

Instrukcijų pakeitimai
Lenktynių instrukcijų pakeitimai skelbiami ne vėliau kaip 2 val. Iki jų įsigaliojimo. Bet
kokie varžybų tvarkaraščio pakeitimai bus daromi iki 20:00 val. ir įsigalios sekančią
dieną.

4.

Signalai krante
4.1.

Signalai krante keliami ant centrinio Trakų Žalgirio jachtklubo flagštoko.
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4.2.

5.

Kai vėliava AP iškelta krante, “1 minutė” AP lenktynių signale yra pakeista į “ne
mažiau kaip 30 minučių”.

Regatos tvarkaraštis
5.1.

Varžybų programa:

Penktadienis, 06.05

Šeštadienis, 06.06

Sekmadienis, 06.07

12:00-14:00
14:45
15:55

20:00
10:30
12:00

10:00
10:55

16:00

5.2.
5.3.
5.4.

5.5.

Registracija
Atidarymo ceremonija ir dalyvių pasitarimas
Perspėjamasis signalas pirmosioms dienos
lenktynėms (lenktynės priešvėjinėje/pavėjinėje
distancijoje)
Apdovanojimų ceremonija Optimist B grupei
Dalyvių pasitarimas
Perspėjamasis signalas pirmosioms dienos
lenktynėms (navigacinės lenktynės, po jų lenktynės
priešvėjinėje/pavėjinėje distancijoje)
Dalyvių pasitarimas
Perspėjamasis signalas pirmosioms dienos
lenktynėms (lenktynės priešvėjinėje/pavėjinėje
distancijoje)
Regatos uždarymas, apdovanojimų ceremonija

Numatomos šešios lenktynės priešvėjinėje/pavėjinėje distancijoje ir vienos
navigacinės lenktynės
Optimist B grupei lenktynės vyks tik Birželio 5d. (penktadienį), Optimist A grupei
lenktynės vyks Birželio 6-7d. (šeštadienį ir sekmadienį)
Perspėjant dalyvius, kad netrukus prasidės starto procedūra, likus ne mažiau nei
penkioms minutėms iki perspėjamojo signalo, teisėjų laive bus pakelta oranžinė
vėliava palydima vienu garsiniu signalu.
Paskutinę regatos dieną po 14:30 val. perspėjamasis signalas nebus duodamas.
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6.

7.

Klasių vėliavos ir startinės grupės
Startinė grupė

Vėliava

Platu 25

Platu 25 klasės vėliava

ORC, VJ-DH

ORC klasės vėliava

Laser 4.7

Laser 4.7 klasės vėliava

RS Feva,

RS Feva klasės vėliava

RS Tera

RS Tera klasės vėliava

Optimist

Optimist klasės vėliava

Lenktynių akvatorijos
7.1.
7.2.

Lenktynės prieš vėją/pavėjui vyks Galvės ežere, navigacinės lenktynės vyks
Galvės ir Skaisčio ežeruose.
Lenktynės prieš vėją/pavėjui vyks atskirose distancijose, pažymėtose vėliavomis
starto laive:
Pennant 1

Pennant 2

Platu 25

Laser 4.7

ORC

RS Feva

VJ-DH

RS Tera
Optimist

8.

Distancijos
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Priede A pateikta plaukimų prieš vėją/pavėjui distancija ir ženklų apiplaukimo
pusė bei tvarka kiekvienai jachtų grupei.
Priede B pateikta navigacinių lenktynių distancija bei ženklų apiplaukimo pusė bei
tvarka kiekvienai jachtų grupei.
Lenktynės prieš vėją/pavėjui nebus trumpinamos, tai keičia RRS taisyklę 32.
Navigacinės lenktynės gali būti sutrumpintos prie bet kurio ženklo.
Distancijos nebus keičiamos po paruošiamojo signalo, tai keičia RRS taisyklę 33.
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9.

Ženklai
1.1.

9.1.
9.2.

10.

Distancijos Prieš vėją / pavėjui ženklai 1, 1a, 2, 2s, 2p ir 3 bus pripučiamos
cilindro formos bojos, o tikslios jų spalvos yra parodytos diagramoje priede A.
inflatable cylindrical buoys and their colors are defined in the appendix A.
Starto/Finišo ženklai bus teisėjų laivas ir geltonos cilindrinės bojos abiejose
distancijose.
Salos gali būti naudojamos kaip ženklai navigacinio plaukimo metu.

Kliūtys
Žiūrovų laivai laikomi kliūtimis.

11.

Startas
11.1.
11.2.

11.3.
11.4.

12.

Lenktynių startai bus duodami pagal RRS 26 taisyklę. Perspėjimo signalas bus
duotas likus 5 minutėms iki starto signalo.
Starto linija bus tarp oranžinės vėliavos teisėjų laive dešiniajame gale ir ženklo
arba plūdrios vėliavėlės S/F distancijos pusės kairiajame gale (žiūrint į distancijos
pusę).
Laivai, laukiantys savo starto procedūros, privalo laikytis atokiai nuo starto linijos
ir regatos distancijos.
Laivas, nestartavęs per 4 minutes po jo klasės starto bus laikomas nestartavusiu
(DNS) be nagrinėjimo. Tai keičia RRS taisyklę A4.

Finišas
Finišo linija bus tarp mėlynos vėliavos teisėjų laive kairiajame gale ir ženklo arba plūdrios
vėliavėlės S/F distancijos pusės dešiniajame gale (žiūrint iš distancijos pusės).

13.

Baudų sistema
13.1.
13.2.

Taikoma Vieno apsisukimo – vieno halzo ir vieno vendo – bauda pažeidus bet
kurią 2 Dalies taisyklę už Zonos ribų. Tai keičia RRS taisyklę 44.1
Už smulkius Offshore Special Regulations ir Lenktynių instrukcijos 17, 18 arba
20 punktų pažeidimus žiuri savo nuožiūra gali arba neskirti nuobaudos, arba skirti
mažesnę nuobaudą nei diskvalifikavimas
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14.

Laiko apribojimai
14.1.

14.2.

14.3.

15.

Numatoma lenktynių prieš vėją/pavėjui trukmė - 30 minučių, navigacinio – 2
valandos. Šios taisyklės nesilaikymas negali būti pagrindas protestui arba
prašymui atstatyti rezultatą.
Priešvėjinėje/pavėjinėje distancijoje lenktyniaujančios jachtos, kurios nefinišuos
per 15 minučių po pirmosios teisingai apiplaukusios distanciją tos pačios grupės
jachtos finišo, laikomos nefinišavusiomis be nagrinėjimo (DNF). Tai keičia RRS
taisykles 35, A4 ir A5.
Navigacinėje distancijoje lenktyniaujančios jachtos, nefinišavusios per 45 minutes
po pirmosios teisingai apiplaukusios distanciją tos pačios grupės jachtos finišo,
bus laikomos nefinišavusiomis be nagrinėjimo (DNF). Tai keičia RRS taisykles
35, A4 ir A5.

Protestai ir prašymai atitaisyti rezultatą
15.1.

Protestuojanti jachta turi laikytis RRS 61.1 taisyklės ir balsu pranešti teisėjams
apie ketinimą protestuoti ir identifikuoti protestuojamą laivą(-us) esant pirmai
galimybei po finišo arba pasitraukus iš varžybų.
15.2.
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 60 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.
15.3.
Paskelbus rezultatus po protestų padavimo laiko pabaigos, prašymai atitaisyti
rezultatą gali būti pateikti per 30 min. po rezultatų paskelbimo. Tai keičia RRS
62.2 taisyklę.
15.4.
Informacija dalyviams apie protestus, protestų šalis ir liudininkus bus skelbiama
per 30 minučių po protestų padavimo laiko pabaigos.
15.5.
Paskutinę lenktynių dieną prašymai pakartoti nagrinėjimą turi būti pateikti:
15.6.1. protestų padavimo laiku, jei šalis, reikalaujanti pakartotinio nagrinėjimo, buvo
informuota apie praėjusios dienos sprendimą.
15.6.2. ne vėliau nei 30 min. po to, kai šalis, reikalaujanti pakartotinio nagrinėjimo,
buvo informuota apie sprendimą tą pačią dieną. Tai keičia RRS taisyklę 66.

16.

Taškai
16.1.

Regata laikoma įvykusia, jei įvyksta bent vienos lenktynės.

Madis Ausman – regatos vyr. teisėjas ir distancijos 1 teisėjas
Valerijus Bogūnas – distancijos 2 teisėjas, Gediminas Bugaitis - protestų komiteto vadovas

16.2.
16.3.
16.4.
16.5.

17.

Jeigu bus įvykdyta 5 arba daugiau lenktynių, tai jachtos lenktynių serijoje surinkti
taškai bus galutiniai, neįskaitant vieno blogiausio rezultato
ORC grupėje laikas bus koreguojamas naudojant Inshore ToT koeficientą.
VJ-DH grupėje laikas bus koreguojamas naudojant VJ-DH formulę.
Skirtingų klasių jachtos gali būti sujungtos į vieną įskaitinę grupę jei yra mažiau
nei keturi laivai vienoje klasėje. Tokiu atveju laikas bus koreguojamas pagal RYA
Portsmouth Yardstick sistemą.

Saugumo taisyklės
Pasitraukusi iš lenktynių jachta turi apie tai kaip galima greičiau pranešti Lenktynių
komitetui. Bauda už šį lenktynių instrukcijos punkto pažeidimą bus diskvalifikacija, kuri
neišmetama skaičiuojant rezultatus (DNE), be nagrinėjimo. Tai keičia RRS 63.1 taisyklę.

18.

Varžybų reklama
18.1.
18.2.
18.3.

19.

Ant visų klasių laivų tvirtinami rėmėjų lipdukai ir/arba rėmėjų vėliavos
Organizatoriai pasilieka teisę prie ORC arba Platu 25 grupių dalyvių įgulų
prijungti vieną spaudos atstovą arba remiantį asmenį
Organizatoriai pasilieka teisę instaliuoti video kameras arba pozicijos nustatymo
įrenginius ORC, Platu 25 grupių jachtose.

Jachtos įrangos ir matavimo kontrolė
Jachtos ir jos įrangos atitikimas klasės taisyklėms ir Lenktynių instrukcijai gali būti
patikrintas bet kuriuo metu. Ant vandens, techninio komiteto narys gali nurodyti jachtai
nedelsiant plaukti į paskirtą vietą patikrinimui.

20.

Pagalbiniai laivai
Komandų vadovai, treneriai ir kitas pagalbinis personalas turi laikytis daugiau nei už 30
metrų nuo bet kurios lenktyniaujančios jachtos, nuo Paruošiamojo signalo pirmai jachtų
klasei iki kol visos jachtos finišuos ar pasitrauks iš lenktynių, arba Lenktynių komitetas
signalizuos atidėjima, bendrą atšaukimą ar nutraukimą.

21.

Šiukšlių išmetimas
Galios RRS 55 taisyklė. Draudžiama mesti šiukšles į vandenį. Šiukšles galima perduoti
pagalbiniams arba oficialiems laivams.
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22.

Iškėlimo į krantą apribojimai
Kylinės jachtos negali būti iškeltos į krantą visos regatos metu nuo birželio 5 d. 14 val.,
išskyrus Lenktynių komiteto raštiškame leidime iš anksto numatytą laiką.

23.

Prizai
23.1.
23.2.

24.

Pirmi trys kiekvienos įskaitinės grupės laivai bus apdovanoti taurėmis, medaliais
ir rėmėjų prizais.
Bus apdovanojamos Optimist A, Optimist B (gimę 2008 m. ir jaunesni) ir Optimist
merginų grupės.

Dalyvių atsakomybė
Visi asmenys regatoje dalyvauja savo atsakomybe ir rizika. Regatos organizatoriai ir
kitos šalys, susijusios su regatos organizavimu, neatsako už dalyvių ar inventoriaus
nuostolius, asmens sužalojimą ar mirtį, įvykusius tiek krante, tiek vandenyje, regatos
metu, prieš regatą arba po jos. Kiekvieno laivo savininkas arba atstovas sutinka su
šiomis sąlygomis pasirašydamas registracijos formą. Dalyviai turi atkreipti dėmesį į RRS
Taisyklę 4: “Sprendimas dalyvauti lenktynėse”.
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Priedas A
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Priedas B
-

Platu-25, ORC, VJ-DH: Start – 1k (Banda) – 2k – Xk (Mažosios panendrės) – 4k – 2k –
F(4)
Laser 4.7, RS Feva, RS Tera, Optimist: Start – 1k (Banda) – 2k – 3k – F(5)
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