LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGA
LIETUVOS RS 280 JACHTŲ KLASĖS ASOCIACIJA

2020 M. LIETUVOS RESPUBLIKOS MONOTIPINIŲ JACHTŲ
BURIAVIMO ČEMPIONATAS
2020 09 18-20

VARŽYBŲ NUOSTATAI
1. TAISYKLĖS
Varžybos vykdomos vadovaujantis šiais dokumentais:
1.1. World Sailing buriavimo varžybų taisyklės (BVT) 2017-2020.
1.2. Varžybų nuostatai ir Lenktynių instrukcija.
1.3. RS 280, Platu-25 ir Laser jachtų klasės ir įrangos matavimo taisyklės.
1.4. 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.
1.5. Ketinanti paduoti protestą jachta apie tai turi pranešti finišo teisėjams tuoj pat po finišo.
Tai keičia BVT 61.1(a) taisyklę.
1.6. RS 280 ir Platu-25 jachtoms 44.1 taisyklės pakeistos taip, kad „Dviejų apsisukimų
bauda“ pakeista į „Vieno apsisukimo baudą“.
1.7. Jeigu yra kalbiniai prieštaravimai interpretuojant taisykles, tekstas anglų kalba turi
viršenybę.
1.8. Varžybų organizatoriai pasilieka teisę keisti Varžybų nuostatus bet kuriuo metu.
2. REKLAMA
2.1.Varžybose galios WS 20 Reglamentas
2.2. Gali būti reikalaujama rodyti vykdančios organizacijos pateiktą reklamą.
3. TEISĖ DALYVAUTI IR PARAIŠKOS
3.1. Čempionate gali dalyvauti visų Lietuvos ir užsienio klubų bei privatiems asmenims
priklausančių monotipinių jachtų - RS 280 ir Platu-25 - įgulos.
3.2. Čempionatas atviras Laser Standard jachtų klasės dalyviams. Dalyvių amžius – 2004 m.
ar vyresni.
3.3. Minimalus dalyvių skaičius kiekvienoje jachtų klasėje – 5 jachtos.
3.4. Dalyvių registracija vykdoma iki 2020 m. rugsėjo 18 d., 13:00 val. Užrašą varžyboms
(Priedas Nr. 1, Nr. 2 arba Nr. 3) pateikti el. paštu: saulezentelyte@gmail.com
3.5. RS 280 ir Platu-25 Jachtos vairininkas privalo turėti vidaus vandenų burinės jachtos
vado (II eilės vairininko) kvalifikaciją.
3.6. Kiekvienų lenktynių metu, RS 280 jachtos įguloje privalo būti ne mažiau kaip 3
Lietuvos RS 280 jachtų klasės asociacijos nariai arba Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“
sportininkai.
4. TVARKARAŠTIS
4.1. Varžybų organizatorių pasitarimas su teisėjais ir jachtų atstovais pirmąją varžybų dieną
vyks 13:30 val.
4.2. Lenktynių tvarkaraštis:
Nr.
Data
Perspėjimo signalas 1-oms
Lenktynių skaičius
lenktynėms
1.
2020-09-18, penktadienis
14:55 val.
3
2.
2020-09-19, šeštadienis
11:55 val.
3
3.
2020-09-20, sekmadienis
11:55 val.
3

5.

6.
7.

8.

4.3. Varžybose planuojama vykdyti 9 lenktynes. Per vieną dieną gali būti vykdomos ne
daugiau kaip 3 lenktynės.
4.4. Paskutinę varžybų dieną Perspėjimo signalas nebus duodamas po 15:30 val., nebent bus
signalizuotas bendro atšaukimo signalas lenktynėms, kurioms pirmas Perspėjimo signalas
buvo duotas iki 15:30 val.
LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA
Lenktynių instrukcija varžybų metu bus skelbiama Kauno „Žalgirio“ jachtklubo
administracinio pastato vestibiulyje esančioje skelbimų lentoje.
LENKTYNIŲ DISTANCIJA
Lenktynių instrukcijoje bus nurodyta lenktynių distancija ir ženklų apiplaukimo tvarka.
TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS
7.1. Varžybos laikomos įvykusiomis, jei bus įvykdytos bent 1 lenktynės.
7.2. Jei varžybų metu įvykdomos mažiau nei 3 lenktynės, jachtos taškai, surinkti visose
lenktynėse, bus galutiniai.
7.3. Kai varžybose įvykdomos 3 ar daugiau lenktynių, tai jachtos surinkti taškai bus
galutiniai, neįskaitant vienų blogiausių lenktynių.
PRIZAI
8.1. Čempionato medaliai bus įteikti kiekvienos įskaitinės grupės prizinių vietų laimėtojams.
8.2. Čempionato nugalėtojai RS 280 jachtų klasės įskaitoje bus apdovanojami pereinamaja
taure.
8.3. Individualūs asmenys ar organizacijos gali įsteigti papildomus prizus. Prizai ir jų
teikimo nuostatai pateikiami lenktynių komitetui iki varžybų pradžios.

9. IŠKĖLIMO IŠ VANDENS APRIBOJIMAI
Jachtos negali būti iškeltos iš vandens čempionato metu, išskyrus atvejus, kai gautas
varžybų organizacinio komiteto išankstinis leidimas.
10. ŽINIASKLAIDOS TEISĖS
Dalyvaudami čempionate, buriuotojai supranta ir sutinka, kad čempionato organizatoriai ir
rėmėjai savo nuožiūra, neatlygintinai varžybų metu fiksuotų ir be dalyvio sutikimo
publikuotų bet kokius čempionato renginių epizodus ir, kad šioje medžiagoje gali būti
užfiksuotas bet kuris čempionato dalyvis.
11. ATSAKOMYBĖ
Visą riziką, susijusią su sprendimu dalyvauti lenktynėse, dalyviai prisiima sau (žiūrėti BVT
4 taisyklę „Sprendimas dalyvauti lenktynėse“). Varžybų organizatoriai neprisiima
atsakomybės už materialinę žalą, asmens sužalojimą ar mirtį, susijusius su regata, prieš ją,
jos metu ar po jos.

Priedas Nr. 1

2020 M. LIETUVOS RESPUBLIKOS MONOTIPINIŲ JACHTŲ
BURIAVIMO ČEMPIONATAS
UŽRAŠAS VARŽYBOMS
Burės Nr. LTU –

Jachta: RS 280
(pavadinimas)
Miestas:

Klubas:

Jachtos savininkas/atstovas:
El. paštas:

Tel. Nr.

ĮGULOS NARIŲ SĄRAŠAS:
Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

Kvalifikacija

Aš sutinku vykdyti WS RRS 2017-2020 m. taisykles ir visas kitas taisykles, pagal kurias vyksta šios
varžybos.
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)

Priedas Nr. 2

2020 M. LIETUVOS RESPUBLIKOS MONOTIPINIŲ JACHTŲ
BURIAVIMO ČEMPIONATAS
UŽRAŠAS VARŽYBOMS
Burės Nr. LTU -

Jachta: Platu-25
(pavadinimas)
Miestas:

Klubas:

Jachtos savininkas/atstovas:
El. paštas:

Tel. Nr.

ĮGULOS NARIŲ SĄRAŠAS:
Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

Kvalifikacija

Aš sutinku vykdyti WS RRS 2017-2020 m. taisykles ir visas kitas taisykles, pagal kurias vyksta šios
varžybos.
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 2018.03.01 dieną patvirtintas Platu-25 jachtų klasės asociacijos
taisykles
Jachtos savininkas/ ______________________________________ _________________ _____________
atsakingas asmuo
(vardas, pavardė)
(parašas)
(data)

Priedas Nr. 3

VARDINĖ PARAIŠKA
ENTRY FORM
2020 M. LIETUVOS RESPUBLIKOS MONOTIPINIŲ JACHTŲ
BURIAVIMO ČEMPIONATAS
(Varžybų pavadinimas/name of event)
2020_______
(data/date)
Jachtų klasė
Class

LASER STANDARD

Nacionalinės raidės ir burės nr.
National letters, sail number.

Vairininko vardas ir pavardė
Helmsman-First name and Surname
Lytis V/M
Gender M/F

Gimimo data
Date of Birth

Klubas/mokykla
Club/school
Miestas
City

Šalis
Country

Telefono nr.
Phone

Treneris: v.pavardė
Coach name

Įgulos nario vardas ir pavardė
Crew-Surname and First name
Lytis V/M
Gender M/F

Gimimo data
Date of Birth

Trenerio/aptarnaujančio laivo duomenys:(Nr.; korpuso tipas/modelis; spalva)
Coach/support boat data:(number; hull type/ model; color)

Aš sutinku vykdyti WS RRS 2017-2020 taisykles ir visas kitas taisykles, pagal kurias vyksta šios
varžybos. Sutinku, kad man pasireiškus viršutinių kvėpavimo takų ligų susirgimo požymiams
(karščiavimas 37,3°C ir daugiau, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.)
organizatorių arba lenktynių komiteto sprendimu būčiau nušalintas nuo dalyvavimo varžybose. (I agree
to carry out the WS RRS 2017-2020 rules and all other rules, which take place in this race. I agree that if I
show signs of upper respiratory diseases (fever 37.3 ° C and above, runny nose, cough, sneezing, difficulty
breathing, etc.) I would be excluded from the race by the decision of the organizers or the race committee.)
Esu informuotas apie visas galimas rizikas asmens gyvybei ir (ar) sveikatai, kurios gali kilti dalyviui šio
renginio metu, ir reikalavimą prieš dalyvavimą renginyje pasitikrinti sveikatą asmens sveikatos
priežiūros įstaigose. (I am aware about potential risks to a person's life and/or health that may occur to a
participant during this event, and about requirement for health check at a health care facility before
participating in the event.)
Deklaruoju, kad prisiimu atsakomybę už sveikatos būklę dalyvaujant šiose varžybose. (I declare that I
am taking all responsibility for my health condition during participation in this event.)
Sutinku, kad vykdanti organizacija neprisiima atsakomybės už materialinę žalą, asmens sužalojimą ar
mirtį, susijusius su regata, prieš ją, jos metu ar po jos. (I agree, that the organizing authority will not accept
any liability for materiel damage or personal injury or death sustained in conjunction with or prior to, during,
or after the regatta.)
Paraišką pateikęs asmuo* / applicant for*:
Vardas pavardė / Surname and First name___________________________________________________
Parašas*/Signature*____________________________

*Jeigu varžybų dalyvio amžius iki 18 metų, paraišką pasirašo tėvai/globėjai arba įgaliotas
asmuo. If a participant of the race under 18 years of age, shall be signed by a parent / guardian or
authorized person.

