LIETUVOS RS 280 JACHTŲ KLASĖS ASOCIACIJA

2021 M. LIETUVOS RS 280 JACHTŲ KLASĖS ČEMPIONATAS
2021 04 24 – 10 16, Kaunas

VARŽYBŲ NUOSTATAI
1. VYKDANČIOJI ORGANIZACIJA
Lietuvos RS 280 jachtų klasės asociacija su Lietuvos Buriuotojų Sąjungos (LBS) įgaliojimu.
2. TAISYKLĖS
Varžybos vykdomos vadovaujantis šiais dokumentais:
2.1. World Sailing buriavimo varžybų taisyklės (BVT) 2021-2024.
2.2. Varžybų nuostatai ir Lenktynių instrukcija.
2.3. Bus taikoma BVT 40.1 taisyklė.
2.4. RS 280 jachtų klasės ir įrangos matavimo taisyklės.
2.5. Bus taikomi nacionaliniai nurodymai, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir
Sveikatos apsaugos ministerijos nutarimus, sprendimus ir rekomendacijas, susijusius su COVID-19
ligos (koronaviruso pandemijos) plitimo prevencija.
2.6. Jeigu yra kalbiniai prieštaravimai interpretuojant taisykles, tekstas anglų kalba turi viršenybę.
2.7. Varžybų organizatoriai pasilieka teisę keisti Varžybų nuostatus, apie pakeitimus iš anksto
informuojant kiekvienos jachtos atstovą paraiškoje nurodytu el. paštu.
3. REKLAMA
Čempionato varžybų etapų metu jachtos privalo rodyti organizatorių pateiktą reklamą.
4. TEISĖ DALYVAUTI IR PARAIŠKOS
4.1. Varžybose gali dalyvauti visų Lietuvos ir užsienio klubų bei privatiems asmenims priklausančių
RS 280 jachtų įgulos.
4.2. Dalyvių registracija vykdoma iki 2021 m. balandžio 23 d., 20:00 val. Užrašą varžyboms
(Priedas Nr. 2) pateikti el. paštu: saulezentelyte@gmail.com
4.3. Įgulos narių skaičius dalyvaujant lenktynėse turi būti ne mažesnis kaip 4 ir ne didesnis kaip 5
įgulos nariai. Pateikiant užrašą varžyboms įgulos narių skaičius gali būti didesnis.
4.4. Kiekvienų lenktynių metu, jachtos įguloje privalo būti ne mažiau kaip 3 Lietuvos RS 280 jachtų
klasės asociacijos nariai arba Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“ sportininkai.
4.5. Jachtos atsakingas asmuo ar vairininkas privalo turėti ne žemesnę kaip vidaus vandenų burinės
jachtos vado kvalifikaciją.
4.6. Varžybų metu galima keisti jachtos vairininką ir įgulą, tačiau visi vairininkai ir įgulos nariai turi
būti nurodyti užraše varžyboms, kurį varžybų eigoje galima pildyti.
5. MOKESČIAI
5.1. Jachtos, Lietuvos RS-280 jachtų klasės asociacijos narės, už dalyvavimą čempionato varžybose
starto mokesčio nemoka.
5.2. Visoms kitoms RS 280 klasės jachtoms starto mokestis už kiekvieną varžybų dieną – 50 EUR.
6. TVARKARAŠTIS
6.1. Varžybos vykdomos pagal Lietuvos RS 280 jachtų klasės asociacijos patvirtintą 2021 m.
tvarkaraštį (Priedas Nr. 1).
6.2. Kiekvieną varžybų dieną vyks varžybų organizatorių, teisėjų ir dalyvių pasitarimai, apie kurių
laiką varžybų dalyviai bus informuojami atskiru pranešimu el. paštu.
6.3. Navigacinių lenktynių programoje bus vykdomos vienos navigacinės lenktynės per dieną.
6.4. Medal Race lenktynių programoje bus vykdomos dvi lenktynės, kurios vyks jachtas padalinus į
du pogrupius: pirmame pogrupyje startuos 1 – 4 vietas, po visų iki Medal Race įvykusių lenktynių
užėmusios jachtos ir varžysis dėl 1 – 4 vietos galutinėje įskaitoje. Antrame pogrupyje lenktyniaus
visos likusios jachtos, kurios varžysis dėl 5-tos ir žemesnių vietų galutinėje įskaitoje.
6.5. Viena dieną gali būti vykdomos ne daugiau kaip 3 lenktynės.
6.6. Sekmadieniais startas paskutinėms dienos lenktynėms gali būti duodamas ne vėliau kaip 16:00
val.

7. MATAVIMAI
7.1. Kiekviena jachta turi turėti galiojantį Tarptautinį laivo bilietą (TLB).
7.2. Kiekvieno etapo metu gali būti tikrinamas jachtos balastas arba svoris, o taip pat visas kitas
varžybose naudojamas inventorius bei įranga.
8. LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA
Lenktynių instrukcija varžybų metu bus skelbiama tinklapyje www.regatos.lt ir Kauno „Žalgirio“
jachtklube esančiose regatos biuro patalpose, skelbimų lentoje.
9. LENKTYNIŲ DISTANCIJA
Lenktynių instrukcijoje bus nurodyta lenktynių distancija ir ženklų apiplaukimo tvarka.
10. VĖJO LIMITAS
10.1. RS-280 jachtoms startas lenktynėms duodamas jeigu vėjo greitis yra didesnis kaip 2 m/s.
10.2. Jeigu po starto vėjo greitis starto zonoje arba bet kurioje kitoje distancijos vietoje, kur yra
teisėjų laivas, bus mažesnis kaip 2 m/s, lenktynės gali būti nutrauktos.
10.3. RS-280 jachtoms startas lenktynėms nebus duodamas jeigu vėjo greitis bus didesnis kaip 12
m/s. Jeigu po starto vėjo greitis starto zonoje arba bet kurioje kitoje distancijos vietoje kur yra teisėjų
laivas, bus didesnis kaip 12 m/s, lenktynės gali būti nutrauktos.
10.4. Šio instrukcijos punkto nuostatų nesilaikymas negalės būti jachtos prašymo atitaisyti rezultatą
priežastis. Tai keičia 62.1 (a) taisyklę.
11. BAUDŲ SISTEMA
RS 280 jachtų klasei BVT 44.1 taisyklė yra pakeista taip, kad „Dviejų apsisukimų bauda“ pakeista į
„Vieno apsisukimo baudą“.
12. TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS
12.1. Bus taikoma BVT A priedo taškų skaičiavimo sistema.
12.2. Taip pat bus taikoma BVT A5.3 taisyklė.
12.3. Varžybos bus laikomos įvykusiomis, jei bus įvykdytos ne mažiau kaip 5 lenktynės.
12.4. Rezultatai bendroje įskaitoje skaičiuojami taip:
12.4.1. Kai įvykdomos 5-9 lenktynės, tai jachtos surinkti taškai bus galutiniai, neįskaitant vieno
blogiausio rezultato.
12.4.2. Kai įvykdoma 10-14 lenktynių, tai jachtos surinkti taškai bus galutiniai, neįskaitant dviejų
blogiausių rezultatų.
12.4.3. Kai įvykdoma 15-19 lenktynių, tai jachtos surinkti taškai bus galutiniai, neįskaitant trijų
blogiausių rezultatų.
12.4.4. Kai įvykdoma 20 ir daugiau lenktynių, tai jachtos surinkti taškai bus galutiniai, neįskaitant
keturių blogiausių rezultatų.
12.5. Navigacinių lenktynių rezultatai bus skaičiuojami pagal BVT A priedo taškų skaičiavimo
sistemą ir sumuojami bendroje Lietuvos RS 280 jachtų klasės čempionato įskaitoje.
12.6. Medal Race lenktynėse taškai už iškovotą vietą bus dauginami iš koeficiento 2. Šie taškai,
skaičiuojant rezultatus bendroje įskaitoje, nebus išmetami kaip blogiausias rezultatas.
12.7. Varžybų nugalėtojai bendroje įskaitoje nustatomi susumavus taškus, gautus už iškovotas vietas
visose įvykusiose lenktynėse (neįskaitant blogiausių rezultatų, kaip numatyta varžybų nuostatų
12.4.1. – 12.4.4. papunkčiuose) ir pridėjus Medal Race lenktynių taškus.
12.8. Jeigu dvi ar daugiau jachtų varžybų galutinėje įskaitoje surinko vienodą taškų skaičių, tai
pirmumas teikiamas tai jachtai, kuri turi geresnį rezultatą Medal Race lenktynėse.
13. IŠKĖLIMO IŠ VANDENS APRIBOJIMAI
Jachtos negali būti iškeltos iš vandens čempionato varžybų etapo metu, likus 1 val. iki Perspėjimo
signalo pirmoms dienos lenktynėms, išskyrus atvejus, kai gautas Lenktynių komiteto išankstinis
leidimas.
14. ŽINIASKLAIDOS TEISĖS
14.1. Dalyvaudami varžybose, buriuotojai supranta ir sutinka, kad varžybų organizatoriai ir rėmėjai
savo nuožiūra, neatlygintinai varžybų metu fiksuotų ir be dalyvio sutikimo publikuotų bet kokius
varžybų renginių epizodus ir, kad šioje medžiagoje gali būti užfiksuotas bet kuris varžybų dalyvis.
14.2. Varžybų organizatoriai gali reikalauti varžybų dalyvių jachtose naudoti pateiktas kameras,
garso įrangą ar vietos nustatymo įrangą.
15. ATSAKOMYBĖ
Visą riziką, susijusią su sprendimu dalyvauti lenktynėse, dalyviai prisiima sau (žiūrėti BVT 3
taisyklę „Sprendimas lenktyniauti“). Varžybų organizatoriai neprisiima atsakomybės už materialinę
žalą, asmens sužalojimą ar mirtį, susijusius su regata, prieš ją, jos metu ar po jos.

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2

2021 M. LIETUVOS RS 280 JACHTŲ KLASĖS ČEMPIONATAS
(2021.04.24 – 10.16)
UŽRAŠAS VARŽYBOMS
Burės Nr. LTU -

Jachta:
(pavadinimas)
Miestas:

Klubas:

Jachtos savininkas/atstovas:
El. paštas:

Tel. Nr.

ĮGULOS NARIŲ SĄRAŠAS:
Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

Kvalifikacija

Aš sutinku vykdyti WS BVT 2021-2024 m. taisykles ir visas kitas taisykles, pagal kurias vyksta šios varžybos.
Sutinku vykdyti LR SAM nurodymus pagal sprendimą dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų ir pratybų
organizavimo būtinų sąlygų (2020 m. gruodžio 17 d. Nr. V-2932). Sutinku, kad man ar jachtos įgulos nariams
pasireiškus viršutinių kvėpavimo takų ligų susirgimo požymiams, organizatorių arba lenktynių komiteto
sprendimu būtume nušalinti nuo dalyvavimo varžybose.
Aš ir visi jachtos įgulos nariai esame informuoti apie visas galimas rizikas asmens gyvybei ir (ar) sveikatai,
kurios gali kilti dalyviui šių varžybų metu, ir apie reikalavimą prieš dalyvavimą varžybose pasitikrinti sveikatą
asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
Pasirašydamas paraiškoje deklaruoju, kad visi jachtos įgulos nariai yra pasitikrinę sveikatos būklę ir gali
dalyvauti buriavimo varžybose.
Sutinku, kad vykdanti organizacija neprisiima atsakomybės už materialinę žalą, asmens sužalojimą ar mirtį,
susijusius su varžybomis, prieš jas, jų metu ar po jų.

Jachtos savininkas/ ______________________________________ _________________ _____________
atsakingas asmuo
(vardas, pavardė)
(parašas)
(data)
Patvirtinu, kad mano jachta atitinka RS-280 jachtų klasės taisykles ir BVT 1.2 taisyklės reikalavimus.

Jachtos savininkas/ ______________________________________ _________________ _____________
atsakingas asmuo
(vardas, pavardė)
(parašas)
(data)

