2019 m. Lietuvos Platu 25 čempionatas
2019 m. rugpjūčio 15-18 d.
Nida, Lietuva

Varžybų nuostatai

1.

Organizatoriai
1.

2.

3.

Taisyklės
1.

Regata vykdoma pagal taisykles kaip apibrėžta Buriavimo Varžybų Taisyklėse

2.

Platu 25 klasės taisyklių 2018.03.01 aktuali redakcija (International Platu 25 Class Association
Rules & Regulations)

3.

Jeigu yra kalbiniai prieštaravimai interpretuojant taisykles, tekstas anglų kalba turi viršenybę

4.

Organizatoriai pasilieka teisę papildyti šiuos regatos nuostatus iki rugpjūčio 9 d. imtinai.
Pakeitimai bus skelbiami regatos.lt puslapyje.

Reklama
1.

Galios World Sailing Reklamos reglamentas

2.

Renginio organizatorių reklama, privaloma visiems dalyviams:

3.
4.

5.

Lietuvos Platu 25 klasės čempionatą organizuoja Asociacija “Gero vėjo klubas” (Lietuvos Platu
25 klasės asociacija LPCA) su Lietuvos Buriuotojų sąjungos (LBS) sutikimu

1.

Reklama ir jachtos registracijos numeris klijuojami jachtos priekyje, kiek įmanoma
arčiau laivo priekio abiejose pusėse, dengiantys iki 20% korpuso ilgio

2.

Rėmėjų vėliavos, kabinamos ant bakštago ir matomos visos regatos metu

Organizatoriai gali pareikalauti, nesudarant dalyviams papildomų išlaidų, instaliuoti laivuose
video kameras, vietos nustatymo įrenginius

Kvietimas dalyvauti
1.

Regata atvira visoms Platu 25 klasės jachtoms

2.

Registracijos metu kiekviena jachta privalo pateikti galiojantį Platu 25 one design klasės
matavimo sertifikatą

3.

Bent vienas jachtos įgulos narys privalo būti bet kurios nacionalinės Platu 25 klasės
asociacijos narys

Paraiškos ir dalyvavimo mokesčiai
1.

Paskutinė diena pateikti paraišką ir sumokėti dalyvio mokestį yra rugpjūčio 15 d.

2.

Dalyviai privalo pateikti paraiškas internetu puslapyje www.regatos.lt bei sumokėti dalyvio
mokestį bankiniu pavedimu:
Asociacija “Gero vėjo klubas”
IBAN: LT114010042403448336
AB Luminor Bankas SWIFT: AGBLLT2X

(Mokėjimo paskirtyje nurodyti: kapitono arba atsakingo asmens vardą, regatos pavadinimą,
jachtos pavadinimą)

6.

7.

8.

9.

3.

Negrąžinamas dalyvio mokestis vienai jachtai 150 EUR jei sumokama iki rugpjūčio 9 d.
imtinai. Mokant vėliau, mokestis – 200 EUR

4.

Įgulų sąrašai gali būti pakeisti internetu iki rugpjūčio 15 d. imtinai

Logistika
1.

Regatos biuras ir skelbimų lenta bus Nidos jachtų uoste

2.

Jachtų nuleidimo ir iškėlimo paslaugą organizuos Gero vėjo klubas, ats. Mindaugas Saulėnas,
tel. +370 (685) 41 880

3.

Organizatoriai dalyviams teiks šias papildomas paslaugas (detali informacija el. paštu
info@gerovejoklubas.lt):
1.

Pagalbos įsigyjant Civilinės atsakomybės draudimą

2.

Platu 25 jachtų korpusų, stiebų ir burių matavimo bei sertifikavimo

Registracija
1.

Kiekvienos dalyvaujančios jachtos savininkas arba jį atstovaujantis asmuo turi registruotis
Regatos biure rugpjūčio 15d. iki 22:00 val.

2.

Registracijos metu turi būti pateikti šie dokumentai:
1.

Paraiška dalyvauti regatoje (užpildyta regatos.lt puslapyje)

2.

Galiojantis Platu 25 klasės matavimo liudijimas

3.

Galiojantis civilinės atsakomybės draudimo polisas. Minimali draudimo suma negali
būti mažesnė nei 1 000 000 € vienam draudžiamajam įvykiui

Preliminari programa
1.

rugpjūčio 15 d.: dalyvių atvykimas, jachtų matavimas ir matavimo sertifikatų išdavimas ir
jachtų nuleidimas.

2.

rugpjūčio 16 d.: atidarymo ceremonija, vienos bandomosios lenktynės, lenktynės
priešvėjinėje - pavėjinėje distancijoje

3.

rugpjūčio 17 d.: lenktynės priešvėjinėje - pavėjinėje distancijoje

4.

rugpjūčio 18 d.: lenktynės priešvėjinėje - pavėjinėje distancijoje, apdovanojimai, jachtų
iškėlimas

5.

Maksimalus lenktynių skaičius - dvylika lenktynių priešvėjinėje - pavėjinėje distancijoje ir
vienos bandomosios lenktynės

6.

Lenktynės vyks Kuršių mariose, esant galimybei gerai žiūrovams nuo Nidos krantinių
matomoje vietoje

Vėjo limitas
1.

Esant pastoviam 25 mazgų ar stipresniam vėjui lenktynės nevyks

10. Matavimo sertifikatų patikra
1.

Matavimų ir atitikimo taisyklėms patikrinimai bus vykdomi visos regatos metu prieš ir po
kiekvieno plaukimo skiriant didesnį dėmesį lyderiaujantiems laivams

11. Lenktynių instrukcijos

1.

Elektroninė lenktynių instrukcijų versija bus prieinama regatos.lt puslapyje internete
rugpjūčio 15 d.

2.

Spausdintos lenktynių instrukcijos bus iškabintos Regatos skelbimų lentoje

12. Baudų sistema
1.

Platu 25 jachtoms RRS taisyklė 44.1 pakeičiama taip, kad Dviejų apsisukimų bauda keičiama
į Vieno apsisukimo baudą

13. Taškų skaičiavimo sistema
1.

Regata laikoma įvykusia jei įvyks bent dvejos lenktynės

2.

Įvykus mažiau nei 5 lenktynėms, jachtos taškai skaičiuojami sumuojant visų lenktynių taškus

3.

Įvykus 5 arba daugiau lenktynių, jachtos taškai skaičiuojami sumuojant visų lenktynių taškus
ir atimant blogiausiųjų jos lenktynių taškus

14. Iškėlimo apribojimai
1.

Nuo rugpjūčio 15 d. 00:00 val iki varžybų pabaigos rugjūčio 18 d. draudžiama iškelti jachtas iš
vandens išskyrus tuos atvejus kai iš anksto gautas rašytinis lenktynių komiteto leidimas ir tik
laikantis jame nustatytų sąlygų

15. Prizai
1.

Pirmų trijų vietų laimėtojai bus apdovanoti medaliais, diplomais ir regatos rėmėjų įsteigtais
prizais

2.

Regatos nugalėtojų įgulai bus įteikta pereinamoji Lietuvos Platu 25 čempionato taurė

16. Viešinimo teisės
1.

Dalyviai, jachtų savininkai ir jų svečiai suteikia visišką teisę bei neatšaukiamą leidimą Regatos
organizatoriams savo nuožiūra publikuoti ir/arba transliuoti bet kokioje žiniasklaidos
priemonėje, įskaitant ir TV reklamą, visas ir bet kokias žmonių, laivų fotografijas arba video
medžiagą, sukurtą ar gautą regatos metu

17. Dalyvių atsakomybė
1.

Visi dalyviai regatoje dalyvauja savo sprendimu, atsakomybe ir savo rizika. Regatos
organizatoriai ir bet kuri kita Lietuvos Platu 25 čempionato organizavime dalyvaujanti šalis
neprisiima atsakomybės ir neatsako dėl bet kokios žalos turtui ar sveikatai (t.y. dėl bet kokio
turto sugadinimo, sunaikinimo, praradimo, taip pat žmonių sužalojimų ar mirties), padarytos
daiktams ar asmenims tiek ant kranto, tiek ir vandenyje dėl dalyvavimo regatoje. Kiekvieno
laivo savininkas arba jo atstovas registruodamasis regatoje sutinka su šiomis sąlygomis,
atsisako bet kokių pretenzijų ar reikalavimų dėl aukščiau nurodytų aplinkybių bei patvirtina,
kad visi su dalyvavimu regatoje susiję dokumentai yra teisingi ir galiojantys. Dalyviai
turėtų atkreipti dėmesį į BVT 4 taisyklę

18. Papildoma informacija
1.

Ieškodami papildomos informacijos aplankykite puslapį www.platu25.lt arba susisiekite su
regatos organizatoriais platu25@gerovejoklubas.lt, Mindaugas Saulėnas tel. +370 (685) 41
880

