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2021 m. LR LEDO JACHTŲ VARŽYBŲ NUOSTATAI
1. ORGANIZATORIAI
Šias aukšto meistriškumo sporto varžybas organizuoja ir vykdo Lietuvos ledo jachtų ir vėjaračių asociacija, Šiaulių miesto buriuotojų klubas,
Elektrėnų buriuotojų klubas Poseidonas bei patvirtintas lenktynių komitetas.
2. DALYVIAI
Varžybose kviečiami dalyvauti visi Lietuvos ledo jachtų (DN, Ice-Blokart, Ice-Board,Open ice) klasių , neturintys Covid simptomų dalyviai .
Varžybos vykdomos, kaip pasiruošimass startuoti tarptautinėse varžybose.
Organizatoriai pasilieka teisę, priklausomai nuo Covid pandemijos situacijos šalyje, išplėsti varžybose dalyvaujančių jachtų klasių ar dalyvių
sąrašą.
Dalyviai privalo visų varžybų metu laikytis aktualių LR vyriausybės priimtų nutarimų, susijusių su Covid pandemijos valdymu.
3. VIETA IR LAIKAS
LR jaunimo čempionatas. LR DN čempionatas, LR ledo jachtų taurė, 2021-03-06/07 Elektrėnai arba alternatyvi vieta.
4. INVENTORIUS
Dalyvių startuojančių DN, Ice-Blokart ledrogės turi atitikti oficialius klasių reikalavimus, išskyrus Ice-Board burlenčių ledroges ir Open ice
ledroges.
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 - 15 Eur ir varžybų administravimo mokestis 5 Eur (LLJIVA nariams administravimo mokestis netaikomas) turi būti
sumokėtas vėliausiai varžybų savaitgalio išvakarėse, iki penktadienio 12 val. , nurodant dalyvio vardą, pavardę, varžybų pavadinimą ir ledo
jachtų klasę.
Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas: Lietuvos ledo jachtų ir vėjaračių asociacija
Sąskaita: LT543500010005966113, Banko pavadinimas: Paysera LT, UAB Mokėjimo paskirtis: vardas, pavardė, varžybų pavadinimą, ledo
jachtų klasė.
Starto mokestis gali būti keičiamas organizatorių nurodymu.
6. PROGRAMA
Priklausomai nuo Covid pandemijos situacijos šalyje, varžybos vykdomos tik vieną dieną - pasirenkant pagal palankesnę vėjo prognozę šeštadienį ar sekmadienį ir pranešant apie šį sprendimą vėliausiai penktadienį iki 11:00 val.
Šeštadienis/Sekmadienis
9.00 val.-9.30 val.- dalyvių registracija.
10.00 val. - lenktynių komiteto ir varžybų dalyvių pasitarimas ant ledo prie dietancijos
10.30 val. - 1,2,3,4 ar daugiau važiavimų.
Paskutinis startas - ne vėliau, kaip 1 val. iki tos dienos saulės laidos.
Varžybų tvarkaraštis gali būti keičiamas priklausomai nuo meteorologinių sąlygų apie tai iš anksto prieš dvi dienas informuojant sportininkus.
7. VARŽYBŲ FORMA
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: superlengvasvorių (iki 55 kg), lengvasvorių
(55–70 kg), vidutinio svorio (70-82,5 kg), sunkiasvorių (82,5-95 kg) ir supersunkiasvorių (95+ 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 važavimas.
7.7 Iš 4-ių važiavimų, blogiausias važiavimo rezultatas yra atmetamas.
7.8. Komandinė įskaita .Taškų sistema: pirma vieta - 10 t., antra vieta- 8 t., trečia vieta-6, 4vt.-4t., 5vt.-3t., 6vt.-2t, 7vt.-1t.

7.9 visa komunikacija vyksta www.regatos.lt , ar talpinant prane6imus skelbimų lentoje arba žodžiu informuojant regatos dalyvius
8. PRIZAI
8.1 I-III vietų varžybų nugalėtojai gaus organizatorių ir varžybų įsteigtus medalius. Komandinės įskaitos nugalėtoja gauna pereinamąją
taurę, I-III vietos diplomus.
8.2 Atskiros organizacijos gali įsteigti papildomus prizus. Prizai ir jų nuostatai lenktynių komitetui pateikiami iki varžybų atidarymo.
9. PARAIŠKOS
9.1 Vardinės paraiškos,WWW.REGATOS.LT (Vardas, Pavardė, Amžius, Svoris kg, E-mail, mob.tel., Ledrogių klasė, Ice-Blokart nuoma
[Taip/Ne: info@irklakojis.lt])
10. ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS
10.1 Varžybose vairininkai dalyvauja išimtinai tik savo rizika. Regatos organizatoriai ir lenktynių komitetas neprisiima jokios atsakomybės už
materialius ar nematerialius nuostolius, asmens sužalojimą arba mirtį, įvykusius prieš, po ar pačių varžybų metu.
Lenktynių komiteto nariai:
Org. komiteto narys-Matas Mizgiris
Org. komiteto narys-Vaidas Bernotas
Vyr teisėjas-Darius Gerasimavičius
Distacijos teisėjas-Martynas Norkus
Distacijos teisėjas-Jurgis Jurgelionis
Starto teisėjas-Rytis Račiūnas
Lenktynių sektretorė-Ceren Degirmenci, Egle Beitaitė
Lenktynių vyr. sektretorė-Laura Urbonienė

