LDK Etmono K.J. Chodkevičiaus taurėLR dviviečių jachtų čempionatas
antras etapas
Varžybų nuostatai
Sep 19 02:42

 Aug 24 10:17
LDK Etmono K.J. Chodkevičiaus taurė II etapo
Dviviečių jachtų čempionato II etapo
NUOSTATAI

II etapas 2021-09-03/05 ELEKTRĖNAI

1. ORGANIZATORIAI
Lietuvos 470 asociacija, Elektrėnų buriuotojų klubas "Poseidonas"
Partneriai:
Nacionalinė buriavimo akademija
Vėjo 3

2. TAISYKLĖS
2.1. Regata bus vykdoma pagal taisykles kaip apibrėžtas Buriavimo Varžybų Taisyklėse 2021-2024(World Sailing Racing
Rules of Sailing 2021-2024).
2.2. Bus taikomi:
2.3. Šios regatos nuostatai ir varžyų̨ instrukcijos;
2.4. Jeigu yra prieštaravimų tarp Lenktynių instrukcijos ir šių varžybų nuostatų,
2.5. Atskira lenktynių instrukcija kreiserinėms jachtoms
2.6 Lenktynių instrukcija turi viršenybę
3. REKLAMA
3.1. Galios TBF 20 reglamentas.
3.2. Gali būti reikalaujama, kad jachtos rodytų vykdančios organizacijos pateiktą reklamą
4. TEISĖ DALYVAUTI
1. 4.1. Regata atvira visiems Optimist, RS Feva, Rs tera , 470, open catamaranai .
2. 4.2. Kiekviena varžybose dalyvaujanti jachta privalo turėti gerai įskaitomus registracijos numerius ant burių.
3. 4.3. Lenktynių komitetas turi teisę̨ neleisti tęsti varzžyų̨ tinkamai nepasiruosšusiems dalyviams.
5. GRUPĖS
5.1. Jachtos bus skirstomos į grupes pagal Optimist Grupės A U 16 mergaitės / berniukai Optimist Grupės B U 12
mergaiteės / berniukai RS Feva U19 bendra įskaita. merginų įskaita
Rs tera bendra įskaita. 470 bendra, Open katamaranai naudojant SRCH formulę.
5.2. Grupės turės atskirus rezultatus.
6. PARAIšKOS IR MOKESČIAI
6.1. Turinęios teisę dalyvauti jachtos turi užpildyti paraišką nurodytu internetiniu adresu: Regatos.lt iki rugsėjo mėnesio
2 dienos. Kreiserinės jachtos iki numatomo starto
6.2. Startinis mokestis laivui yra 30 eur. Dalyviams, kurie dalyvauja stovykloje startinis mokestis netaikomas.
Startinis mokestis turi būti pervestas iki rugsėjo 2 d. Į: Lietuvos 470 asociacijos banko sąskaitą:

7. REGISTRACIJA:
Visi dalyviai registruojasi regatos.lt tinklapyje iki rugsėjo mėn. 2 d.

Mandatinė komisija rugsėjo mėn 2 d. 18:00- 19:00 val ir Rugssėjo mėn. 03 d. 10:00- 12.00 val Elektrrėnų b.k. Poseidonas
patalpose
7.1. Plaukimų datos:

rugsėjo 03 d. Pirmas lenktynių startas planuojamas 15:00 val
rugsėjo 04 d. Pirmas lenktynių startas planuojamas 11:00 val
rugsėjo 05 d. Pirmas lenktynių startas planuojamas 11:00 val
Planuojama įvykdyti 7 lenktynes. Maksimalus lenktynių skaičius per dieną - keturios.
LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA
8.1. Lenktynių instrukciją bus galima gauti užssiregistravus lenktynių komiteto biure.
8.2. Lenktynių instrukcija bus paskelbiama ne vėliiau kaip likus 2 valandoms iki pirmų
regatos lenktynių, regatos svetainėje regatos.lt, oficialioje regatos skelbimų lentoje,
kuri bus Elektrėnų b.k. Poseidonas skelbimų lentoje.
RENGINIO VIETA
9.1. Regata vykdoma Elektrėnų mariose rugsėjo mėn. 3 -5 d.
9.2. Lenktynių komiteto biuras bus Elektrėnų b.k. Poseidonas patalpose.
10. DISTANCIJOS
10.1. Regatos distancija bus nurodyta lenktynių instrukcijoje.
11. STARTAS
11.1. Starto procedūra pagal 26 taisyklę. Detali starto procedųra vyks pagal instrukcijoje
nurodytą tvarką.
12. TASšKŲ SKAIČIAVIMAS
12.1. Galios linijinė taškų skaičiavimo sistema
12.2. Reikalingas 1 plaukimas, kad varžybos būtų̨ laikomos įvykusiomis
12.3. Blogiausio plaukimo išskaitymas:
12.3.1. Jeigu bus įvykdyti mazžiau negu 3 lenktynės, jachtos lenktynių serijoje surinkti taškai bus galutiniai
12.3.2. Jeigu bus įvykdyta 3 ir daugiau plaukimų, jachtos lenktynių serijoje surinkti taškai bus galutiniai, neįskaitant vieno
blogiausio plaukimo.
13.REGATOS PRIZAI
13.1 Kiekvienoje įskaitinėje grupėje 3 pirmi regatos dalyviai apdovanojami regatos medaliais ir prizais

14. VIEŠINIMO TEISĖS
Regatos dalyvis, dalyvaujantis Regatoje, supranta ir sutinka, kad regatos ir jos renginių metu būtųfilmuojama ir
fotografuojama bei kitais būdais ﬁksuojami Regatos ir jos renginų̨ epizodai, ir, kad šioje medžiagoje gali būti užﬁksuotas
Regatos dalyvis ir, kad šią medžiagą̨ su jo atvaizdu Regatos organizatorius savo nuožiūra bei neatlygintinai jam gali,
įskaitant, bet neapsiribojant, viešai rodyti, skelbti ir demonstruoti televizijoje, radijuje, spaudoje, internete neribojant
termino ir teritorijos be papildomo Regatos dalyvio sutikimo. Regatos dalyvis
15. KITA INFORMACIJA
Dė kitos informacijos prašome kreiptis į organizatorių: info@optimist.lt
Antanas Juodsnukis
+370 615 33393

