Lietuvos Platu 25 Taurė (E-SAILING) - II
Etapas
Regatos nuostatai
May 25 08:00

 May 11 07:48
Platu 25 Lithuania - II etapo (e-sailing) regatos nuostatai
Regata vyks: 2020m. gegužės 23 dieną, 19:00 val.
Buriuosime „Virtual regatta Inshore“ (https://www.virtualregatta.com/en/inshore-game) platformoje.
Regatos organizatoriai - Lietuvos Platu 25 jachtų klasės asociacija.

1. Taisyklės
1.1. Buriavimo varžybų taisyklės 2017/20
1.2. DP NP skirs Virtualregatta.com
2. Dalyviai
2.1 Platu 25 jachtų klasės buriuotojai, įgulų nariai
2.2 Kiekvienas dalyvis turi turėti prisijungimą,,Virtual regatta Inshore‘‘
2.3 Išankstinė registracija www.regatos.lt iki 05-23d. 12:00 val.
Nurodant:
Atstovaujamos Platu 25 jachtos pavadinimą, savo Vardą ir Pavardę, virtual regatta "nickname" ir el. pašto adresą
2.4 Startinio mokesčio nėra.
2.5 Komunikavimas varžybų metu vyks - išankstinis per el. paštą, gyvai regatos metu per "Slack" aplikaciją
(http://gerovejoklubas.slack.com) , kanale #platu25na
3. Regatos formatas
3.1 Laivyną sudarys ne daugiau kaip 19 dalyvių + organizatorius. Esant dideliam dalyvių skaičiui bus sudaryti keli laivynai, vėliau geriausiai
pasirodę dalyviai atskiruose laivynų plaukimuose dalyvaus medalių plaukimuose.
3.2 Organizatorius gali dalyvauti lenktynėse, jei atitinka 2.1 punktą
3.3 Varžybos vyks J70 tipo jachtomis, tik elektroninėmis :).
3.4 Startų seka bus patvirtinta 05-23d.18:00 val.
3.5 Rezultatai bus skelbiami www.regatos.lt
4. Programa
4.1 Laivynai ir plaukimų laikai bus paskelbti 05-23d. 18:00 val.
4.2 Paruošiamasis signalas 19:00 val.
4.3 Paskutinis signalas ne vėliau kaip 22:00 val.
5. Regatos instrukcija
5.1 Regatos instrukcija bus paskelbta www.regatos.lt ne vėliau kaip 05-23d 18:00 val.
6. Distancija
6.1 Distancijos bus parenkamos iš www.virtualregatta.com platformos suteiktų virtualių distancijų įžymiausiuose pasaulio jachtų uostuose.

7. Taškų skaičiavimo sistema
7.1 Regatai įvykti reikalingas minimalus 3 lenktynių skaičius.
7.2 Esant daugiau nei vienam laivynui bus rengiamos kvalifikacinės ir medalių lenktynės (Medal Race). Į medalių lenktynes patenka
geriausiai kvalifikacinėse varžybose pasirodę dalyviai.
7.3 Kvalifikacinėse ir Medalių lenktynėse taškai skaičiuojami pagal linijinę sistemą. Kvalifikacinių ir Medalių lenktynių taškai nebus
sumuojami.
8. Prizai
8.1 Apdovanojamos 1-3 vietos

8.2 Organizatoriai pasirūpino vertingais prizais
9. Atsakomybė
9.1 Regatos organizatoriai neatsako už pasijungimo prie sistemos ir ryšio problemas
9.2 Visi protestai sprendžiami išimtinai virtualregatta.com platformoje lenktynių metu
9.3 Pretenzijos kilusios komunikuojant ar po lenktynių nebus svarstomos

