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1. Team Racing & who is who
(toliau – regata) vykdoma pagal šias taisykles:
1.1. Tarptautines 2017–2020 m. buriavimo varžybų taisykles: „
1.2. Regatos nuostatus ir instrukcijas;
1.3. Jeigu yra prieštaravimų tarp regatos nuostatų ir regatos instrukcijų, pirmenybė teikiama instrukcijoms;
1.4. Jeigu yra prieštaravimų tarp lietuviško ir angliško dokumentų tekstų, pirmenybė teikiama angliškam tekstui.
2.

Pranešimai dalyviams

2.1.oficialioje skelbimų lentoje , ar žodžiu visiems regatos dalyviams prieinamu būdu.
3.

Instrukcijų pakeitimai

3.1. Regatos instrukcijų pakeitimai skelbiami ne vėliau kaip 1 val. iki pirmosios dienos starto oficialioje regatos skelbimų lentoje ir ar žodžiu ,
visiems regatos dalyviams prieinamu būdu.
4.

Signalai krante

4.1. Signalai krante keliami ant flakštoko

5.

Regatos programa

10-07
9:30 iki 11:30 Varžybų dalyvių atvykimas, registracija Regatos ofise Daugi teisėjų bokštelis
11.40 Regatos atidarymas
12:00 1, 2, 3, 4...(n+1) lenktynės

10-08
10:00 lenktynės
Paskutinę varžybų dieną „Perspėjamasis“ signalas, visoms jachtų klasėms, nebus duodamas po 15:00 val.

17:00 Regatos uždarymas apdovanojimai
.
:
6. Starto Grupių vėliavos
6.1. Baltame fone Skaičius Romėniškas II
6.2. Klasių vėliavos “. RS Feva

7. Regatos akvatorija
7.1. Regata vykdoma Didžiulio ežeras Daugai
8. Distancijos
Distancijos ir lenktynių schemos pateiktos:
8.1. Pireduose A ir B
9. Ženklai
9.1. Regatų ženklai – pripučiamos raudonos bojos.
10. Kliūtys
10.1. Regatos kliūtimis laikomos tilteliai,
10.2. media atstovų kateriai
10.3. vandens įrenginiai
11. Startas
11.1. Plaukimų startai duodami keičiant RRS 26 taisyklę; Starto procedųra 3min.
Klasės vėliava kyla ilgas signalas 3 minutės iki starto
P kyla 2 ilgas signalas 2 minutės iki starto
P nusileidžia ilgas signalas miutė iki starto
30 sekundžių iki starto trumpas signalas
20 sekundžių iki starto trumpas signals
10 sekundžų iki starto trumpas signalas
5 seiundės iki starto trumpas signalas
Klasės vėliava nusileidžia startas

11.2. Laivai, laukiantys savo starto procedūros, privalo laikytis atokiai nuo starto linijos
ir regatos distancijos atstumu 40 m.
11.3. Startas paliekamas „atviras“ 3 minutes – tai keičia RRS A4 taisyklę.
12. Ženklų pakeitimai
12.1. Originalus ženklas (arba finišo linija) bus perkeltas teisėjų į naują vietą, tuo atveju, jeigu bus keičiama distancija;
12.2. Ženklą turi teisę keisti jachta su M vėliava.
12.3 po starto signalo ženklai nekeičiami
13. Finišas
13.1. Finišo linija – ten pat kur startas . Tarp teisėjų katerio su mėlyna vėliavėle ir gairelės vandenyje.
14. Nuobaudos
14.1. Visoms klasėms dviejų apsisukimų bauda keičiama vieno apsisukimo bauda – tai keičia RRS 44.1 taisyklę.
14.2 Juris skirta bauda du apsisukiai
15. Laiko apribojimai
15.1. 35, A4 ir A5 taisyklės.
16. Protestai ir prašymai ištaisyti rezultatus
16.1. apie protestą teisėjai informuojami po incidento
16.1. 1.Protestuojant nebūtina pakelti protesto vėliavos – tai keičia RRS 61.1 taisyklę;
16.2. Protestai nagrinėjami iškart žiuri sprendimu
17. Taškai
17.1. Taškai skaičiuojami pagal linijinę sistemą;
17.2. Regata laikoma įvykusia, jei įvyksta 2 lenktynės

17.3. Regatoje netaikoma blogiausio rezultato atmetimas, jei įvyko mažiau nei keturios lenktynės
18. Dalyvių pasitraukimas iš regatos
18.1. Pasitraukusi iš lenktynių jachta turi apie savo pasitraukimą kaip galima greičiau informuoti regatos teisėjus.
18,2 galima keisti įgulos narį apie tai informavus org. lenktynių komitetą ir jam leidus.
19. Reklama
19.1. Organizatorių sprendimu regatos dalyviai gali būti įpareigoti reklamuoti regatos rėmėjus; .
20. Šiukšlės
20.1. Šiukšles galima perduoti regatos teisėjų ir regatą aptarnaujantiems laivams;
20.2. Bus griežtai taikoma RRS 55 taisyklė: už jos pažeidimą jachta bus diskvalifikuojama visoms lenktynėms.
21. Apdovanojimai
21.1. nurodyti regatos nuostatuose
22. Dalyvių saugumas ir atsakomybė
22.1 . regatos dalyvis turi fiksuoti sekretorjate savo išplaukimą ir parplaukimą pasirašydamas specialiame saugumo paskirties protokole,
parplaukimas fiksuojamas ne vėliau, kaip 5 minutės po grįžimo į krantą. Šio reikalavimo nevykdymas - skiriama 4 taškų bauda visose
dienos lenktynėse
22.3. Visą riziką, susijusią su sprendimu dalyvauti varžybose, dalyvis prisiima sau (žr. 4 taisyklę „Sprendimas dalyvauti varžybose“).
Varžybų organizatoriai neatsako už dalyvių inventoriaus nuostolius, asmens sužalojimą ar mirtį regatos metu, prieš ją ar po jos.
23. Regatos organizacinis komitetas
23.1. Regatos organizacinio komiteto sudėtis
Regatos org.komitetas:
Varžybų organizacinio komiteto vadovas: Julius Babravičius
Vyr.teisėjas Šarūnas Linkus
teisėjas Darius Gerasimavičius,

Meteriologas Naglis Šulija

Distancija A schema prieš vėja pavėjui, finišas prieš vėją
Distancija A.Who is who
startas-1 ženklas-3 -ženklas finišas
Distancija B trikampis Team racing
startas -1 ženklas-2 ženklas-3 ženklas- finišas

