Regioninės jaunių ir jaunučių varžybos VMSC taurei laimėti
2021.07.09-10
Trakai
VARŽYBŲ NUOSTATAI
1. ORGANIZATORIAI
Varžybas vykdo “Vilniaus vaikų buriavimo mokykla“ ir „Vilniaus miesto sporto centras“.
TAISYKLĖS
2.1. Varžybos vykdomos pagal World Sailing (WS) 2021-2024 m. BVT, šiuos nuostatus ir lenktynių
instrukciją.
2.2. Bus taikoma Arbitražo sistema. (T priedas)
2.3. Bus taikomos jachtų klasių taisyklės su šiomis išimtimis:
2.3.1 Visose Optimist, Laser ir RS Feva jachtų klasių įskaitose dalyviai gali startuoti su „Plastolit“
ir kitų gamintojų korpusais. Korpuso ir jo dalių, rangauto bei burės matmenys ir kiti techniniai
parametrai turi atitikti tarptautinėms tos klasės taisyklėms (International Class Rules).
2.4. Ketinanti paduoti protestą jachta apie tai turi pranešti finišo teisėjams tuoj pat po finišo. Tai
keičia BVT 61.1(a) taisyklę.
2.5. BVT P priedas bus taikomas su pakeitimais, išdėstytais lenktynių instrukcijoje.
2.6. Jeigu tekstuose yra kalbinių prieštaravimų, tai tekstas anglų kalba turi viršenybę.
2.7. Jeigu yra prieštaravimų tarp Lenktynių instrukcijos ir šių Varžybų nuostatų, tai Lenktynių
instrukcija turi viršenybę.
2.

3.
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. Regata yra atvira šioms grupėms:
1. Optimist grupė - mergaitės,
2. Optimist grupė - berniukai,
3. Laser radial grupė, be apribojimų,
4. RS Feva grupė, be apribojimų.
4.2. Vardines paraiškas reikia pateikti iki 2021.07.09d. arba atvykimo dieną.
4.3. Registruojant vardines paraiškas gali būti reikalaujama pateikti dalyvio amžių įrodantį
dokumentą.

5. MOKESČIAI
5.1. Startinis mokestis 0 EUR.
6. TVARKARAŠTIS
Penktadienis, 07-09 d.
Plaukimai Optimist, laser radial ir RS Feva grupėms. Planuojamas startas 11:30.
Planuojamos 4 lenktynės.

Šeštadienis, 07-10 d
Plaukimai Optimist, laser radial ir RS Feva grupėms. Planuojamas startas 11:30.
Planuojamos 4 lenktynės.
6.1. Regatoje planuojama įvykdyti po 8 lenktynės Optimist, Laser ir RS Feva grupėms.
6.2. Planuojama lenktynių trukmė – 30 - 45 minučių.
6.3. Paskutinę varžybų dieną (liepos 10 d.) joks starto procedūros signalas nebus duodamas po 15:00
val.
7. VĖJO LIMITAS
7.1. Vėjo limitas Optimist laivams 10 m/s. Ar leisti visus dalyvius į startą sprendžia treneriai.
8. LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA
Lenktynių instrukcija bus paskelbta atvykimo dieną iki 11.00 val. skelbimų lentoje, kuri yra šalia vaikų
persirengimo kambarių arba paskelbta žodžiu per dalyvių susirinkimą prieš varžybas.
9. DISTANCIJOS
Lenktynių distancijos schema bus skelbiama Lenktynių instrukcijoje.
10. TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS
10.1 Bus taikomas BVT A Priedo taškų skaičiavimo sistema.
10.2 Kai bus įvykdyti mažiau nei 3 lenktynės, tai jachtos taškai, surinkti visuose lenktynėse bus
galutiniai.
10.3 Kai bus įvykdyti 4 ir daugiau lenktynių, tai jachtos surinkti taškai bus galutiniai, neįskaitant
vienų blogiausių lenktynių.
11. PAGALBINIAI LAIVAI
11.1 Visi pagalbiniai, komandų atstovų ir trenerių laivai privalo būti registruojami Lenktynių
komitete pateikiant vardines ar išankstines dalyvių paraiškas.
Individualiai varžybose dalyvaujantys buriuotojai ir komandos, neturinčios katerio, vardinėje
paraiškoje turi nurodyti katerio duomenis ir vairininko vardą bei pavardę, kuris užtikrins dalyvio(ių)
saugumą varžybų metu.
12. RADIJO RYŠYS
12.1 Išskyrus ypatingą atvejį, jachta negali nei priimti, nei perduoti radijo ryšio signalų, neprieinamų
visoms jachtoms. Šis apribojimas taikomas ir mobiliesiems telefonams.
13. ATSAKOMYBĖ
13.1 Buriuotojai dalyvauja regatoje pilnai savo rizika (žr. 4 taisyklę „Sprendimas dalyvauti
lenktynėse“). Vykdanti organizacija neprisiima atsakomybės už materialinę žalą,
asmens sužalojimą ar mirtį, susijusius su regata, prieš ją, jos metu ar po jos.
14. KITA INFORMACIJA
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į VVBM atstovus.

