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1.VARŽYBŲ PROGRAMA
Liepos 19 diena (šeštadienis)
0900-1030 – dalyvių pateikimas, dokumentų patikrinimas Lenktynių biure.
1045 – Teisėjų ir įgulų vadų pasitarimas Lenktynių biure.
Lenktynių biuras bus Klaipėdos pilies uosto administracinio pastato 3 aukšte „Klasėje“ (Priešpilio g.4, LT-91241 Klaipėda).
Liepos 19 diena (sekmadienis)
0925 - Teisėjų ir įgulų vadų pasitarimas Lenktynių biure.
1730 - Regatos uždarymas, nugalėtojų apdovanojimai
2. SIGNALAI KRANTE
2.1. Signalai krante bus iškeliami Klaipėdos Pilies uosto flagštoke.
2.2. Kai “AP” vėliava pakelta krante, “1 minutė” “AP” signale yra keičiama į “ne anksčiau kaip po 60 minučių”. Tai keičia lenktynių signalo AP
taisyklę.
3. SAUGUMAS
3.1. Lenktynių rengėjai nėra atsakingi už lenktynių dalyvių saugumą – tai kiekvieno įgulos nario ir laivo vado atsakomybė
4. RYŠYS
4.1. Lenktynių komitetas įpareigoja jachtas būdėti 68 VHF kanalu.
Pasitraukianti iš lenktynių jachta turi informuoti lenktynių komitetą telefonu +37069873327 prieš paliekant lenktynių zoną, o jeigu to
neįmanoma padaryti, tai grįžus į krantą, kaip galima greičiau.
5. INFORMACIJA DALYVIAMS
5.1. Informacija dalyviams bus skelbiama tinklapyje https://lt.regattas.eu/sailing_pictures_of_lithuania.
5.2. Jachta negalės prašyti rezultato atitaisymo, jeigu dėl nenumatytų aplinkybių informacija tinklalapyje bus paskelbta pavėluotai. Tai keičia
BVT 60.1(b).
6. DISTANCIJOS
6.1. Bus praneštos teisėjų ir įgulų vadų pasitarime ir paskelbtos tinklapyje https://lt.regattas.eu/sailing_pictures_of_lithuania.
7. STARTAS
7.1. Startas bus duodamas pagal 26 BVT taisyklę.
7.2. Starto procedūra transliuojama VHF 68 kanalu.
7.3. Bendro ir individualaus atšaukimo signalas bus laikomas iškeltas 1 min. Po individualaus atšaukimo vėliavos pakėlimo, Lenktynių
komitetas VHF radijo ryšio 68 kanalu bandys pranešti jachtos, kuri nestartavo ir yra identifikuota kaip OCS, burės numerį, arba pavadinimą.
Tokio pranešimo nebuvimas, vėlavimas ar klaidinga informacija negalės būti jachtos prašymo atitaisyti rezultatą priežastimi. Tai keičia BVT
60. 1(b) taisyklę.
7.4. Startas atviras 5 minutes.
7.5. Jachta padariusi ir neišsitaisiusi „falšstarto“, bus nubausta 5% ET laiko nuobauda.
7.6. Starto laikai bus pranešti teisėjų ir įgulų vadų pasitarime ir paskelbti tinklapyje https://lt.regattas.eu/sailing_pictures_of_lithuania.
8. FINIŠAS
8.1. Finišo linija bus pranešta teisėjų ir įgulų vadų pasitarime ir paskelbti tinklapyje https://lt.regattas.eu/sailing_pictures_of_lithuania

9. KLASIŲ VĖLIAVOS
ORC – skaičius 1
OPEN – skaičius 2
10. REGATOS AKVATORIJA
10.1. Baltijos jūra ne toliau kip 6 jūrmylės nuo kranto prie Klaipėdos jūrų uosto vartų.
11. KONTROLINIS LAIKAS
11.1. Kontrolinis laikas kiekvienai grupei yra 30 minučių po pirmos finišavusios grupės jachtos.
12. PROTESTAI IR PRAŠYMAI ATITAISYTI REZULTATĄ
12.1. Protestų padavimo laikas visoms jachtoms yra 30 min. po paskutinės tos grupės jachtos finišo. Protesto mokestis: 50 Eur.
12.2. Protestų komiteto sprendimai – galutiniai.
13. REZULTATŲ NUSTATYMAS
13.1. Regata yra handikapinė ir vieta grupėse nustatoma pagal geriausią perskaičiuotą laiką:
13.2. ORC grupei rezultatai bus skaičiuojami pagal COASTAL / LONG DISTANCE Time-on-Time formulę.
13.3. OPEN grupei – pagal ET x Re Score/LYS balas = CT formulę.
14. BAUDŲ SISTEMA
14.1. Visoms regatoje dalyvaujančioms jachtoms BVT 44.1 taisyklė yra pakeista taip, kad “Dviejų apsisukimų Bauda” pakeista į “Vieno
apsisukimo Baudą”.
15. PAPILDOMAI
Dėl kitos informacijos prašome kreiptis:
Vyr. teisėjas Rokas Arbušis
rokas@arbusis.lt, mob.: +370 698 73327
Vyr. matuotojas Rimantas Stropus
cuorefocoso@hotmail.com, mob. +370 685 17255

