2021 m. LR LEDO JACHTŲ (DN, ICE BOARDS, ICE BLOKART) VARŽYBŲ
INSTRUKCIJA
1. ORGANIZATORIAI
Varžybas organizuoja ir vykdo LBS,Šiaulių miesto buriuotojų klubas ,Nacionalinė buriavimo
akademija, Všį. „Irklakojis“, Elektrėnų buriuotojų klubas”Poseidonas”,Vši “Vėjo trejetas,
Lietuvos ledo jachtų ir vėjaračių asociacija
bei patvirtintas lenktynių komitetas.
2. DALYVIAI
Varžybose kviečiami dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio ledo jachtų ( DN,Ice-Optimist, IceBlokart, laisvos grupės) klasių buriuotojai.
3. VIETA IR LAIKAS
Rekyvos ežeras, 2021-02-27.
4. INVENTORIUS
Dalyvių startuojančių Ice boards, DN, Ice-Blokart ledrogės turi atikti klasių reikalavimus.
Neturintieji savo inventoriaus, galės išsinuomoti Ice-Blokart ledroges su 3.0, 4.0 ir 5.5 kv. m.
burėmis (dėl galimybės teirautis el.p info@irklakojis.lt ,tel NR. 861881957).
5. MOKESČIAI
Starto mokestis gali būti keičiamas organizatorių nurodymu.
6. PROGRAMA
10.00 val.-11.30 val.- dalyvių registracija. 11.30 val.-lenktynių komiteto ir varžybų dalyvių
pasitarimas. 12.00 va l- varžybų atidarymas. 13.00 val- 1,2,3,4 važiavimai.
Varžybų tvarkaraštis gali būti keičiamas priklausomai nuo meteorologinių sąlygų apie tai iš
anksto informuojant sportininkus.
7. VARŽ̌YBŲ FORMA IR TVARKA
7.1 Varžybos vykdomos pagal JAV National Iceboat Authority buriavimo taisykles, suderintas
pagal IDNIYRA (žr. priedą Nr. 1, Vizualizuotos JAV National Iceboat Authority buriavimo
taisyklės)
7.2 Taikoma „Low point“ taškų sistema: 1 vieta – 1 taškas, 2 vieta – 2 taškai ir t.t.
7.3 Vairininkai varžosi savo ledrogėmis, o Ice-Blokart ledrogės penkiose svorio kategorijose:
lengvasvorių (iki 70 kg), vidutinio svorio (70-85 kg), sunkiasvorių (85-100 kg) ir
supersunkiasvorių (100+ kg).
7.4 Svorio kategoriją sudaro min. 5 vairininkai, nebent lenktynių komitetas nustato kitaip.
7.5 Lenktynių komiteto sprendimu svorio kategorijų ribos gali būti susiaurinamos arba
išplečiamos.
7.6 Kiekvienoje svorio kategorijoje vykdomi bent vienas važiavimas
7.7 Iš 4-ių važiavimų, blogiausias važiavimo rezultatas yra atmetamas.
7.8 Startas visoms ledo jachtų klasėms stovimas naudojant schemą pateiktą priede A 7,8.1
Starto metu starto zonoje gali būti tik startuojančios ledo jachtos 7.8.2 Nestartuojančos ledo

jachtos gali būti tik laukimo zonoje, Šią nuostatą pažeidusi ledo jachta diskvalifikuojama be
galimybės apeliuoti. 7,8.3 Startą duoda teisėjas. Starto signalas yra vėliavos nuleidimas.
7.9 Distancija priedas B 7.9.1 Distancija kairinė 7.9.2 Distancijoje tik viena L, Jachtų klasė 7.9.3
Finišas kaip parodyta schemoje B (tarp ženklo ir teisėjo su N vėliava.) 7.8.4 Po pirmos L. jachtos
finišo kitos finišuoja nebetęsdamos lenktynių distancijos , fiksuojamas sekos finišas 7.10
protestai paduodami finišo metu arba netrukus po jo , svarstomi tarp lenktynių ar po paskutinio
finišo 60 min. 7.11 Protesto komitetą sudaro protesto komisijos pirmininkas ir komisijos nariai
7,12 Protesto komisijos sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas
8. Saugumas
8.1 Lenktynių metu sportininkas privalo dėvėti šalmą 8.2 Sportininkas privalo turėti ledo
smaigus. 8.3 Nestartavęs sportininkas privalo laikytis saugumo ir nebūti distancijos zonoje.
8.4 saugumo punktų pažeidimai- sportininkas diskvalifikuojamas tose ar prieš tai buvusiose
lenktynėse. 8.5 Pakartotinas pažeidimas sportininkas diskvalifikuojams visose varžybose. 8.6
diskvalifikacija dėl saugumo punktų pažeidimo negali būti skundžiama.
9. PRIZAI
I-III vietų varžybų nugalėtojai gaus organizatorių įsteigtus prizus. Atskiros organizacijos gali
įsteigti papildomus prizus. Prizai ir jų nuostatai lenktynių komitetui pateikiami iki varžybų
atidarymo.
11. ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS Varžybose vairininkai dalyvauja išimtinai tik savo
rizika. Regatos organizatoriai
PARAIŠKOS
10. Vardinės paraiškos,WWW.REGATOS.LT (Vardas, Pavardė, Amžius, Svoris kg, E-mail,
mob.tel., Ledrogių klasė, Ice Blokart nuoma [Taip/Ne]) .
Lenktynių komitetas neprisiima jokios atsakomybės už materialius ar nematerialius nuostolius,
asmenssužalojimą arba mirtį, įvykusius prieš, po ar pačių varžybų metu.

