Lietuvos ORC čempionatas - Klaipėda
Jazz Race
Varžybų nuostatai
Lie 18 14:23

 Geg 8 23:22
1. ORGANIZATORIAI
Lietuvos Buriuotojų Sąjunga (LBS)
2. TAISYKLĖS
2.1. Regata vykdoma pagal World Sailing (WS) Buriavimo varžybų taisykles (BVT 2017-2020)
2.2. Nebus taikomi jokie Nacionaliniai nurodymai.
2.3. Taip pat bus taikomos šios taisyklės:
2.3.1. IMS taisyklės
2.3.2. ORC vertinimo taisyklės
2.3.3. WS Specialieji jūriniai reglamentai, pagal 4-tą kategoriją su sekančiomis išimtimis:
4.23.1. – privalomi 3 raudoni rankiniai fakelai;
4.26. – rekomenduojama;
5.01.1. a) – vietoje 150N gali būti naudojama 100N gelbėjimo liemenė;
5.01.1. c) – rekomenduojama.
2.4. Nuo 22:00 iki 05:00 val. BVT 2 dalies taisyklės yra keičiamos į Tarptautines taisykles laivų susidūrimams jūroje išvengti (TTLSJI), arba į
Lietuvos Respublikos vyriausybės priimtas ir patvirtintas laivybos taisykles. Visos jachtos privalo buriuoti su įjungtomis navigacinėmis
šviesomis. [DP]*
2.5. Pagal BVT 87 taisyklę, ORC 206 taisyklė yra pakeista sekančiai: a) Visos burės turi būti apmatuotos ir anspauduotos ORC matuotojo.
b) Maksimalus burių skaičius turi būti toks kaip nurodyta ORC 206 taisyklėje su vienu papildomu grotu. Papildomas grotas turi turėti
mažiausiai vieną rifą. Grotai gali būti sukeičiami. c) Lenktyniaujant visos burės, išskyrus papildomą grotą, turi būti laive. d) Lenktynių metu
suplėšytos burės gali būti remontuojamos. Burės, kurių neįmanoma suremontuoti, gali būti pakeistos su Techninio komiteto leidimu.
2.6. Minimalus įgulos svoris turės būti toks kaip nurodo ORC 102.3 ir 200.1(b) taisyklės.
2.7. Jeigu yra kalbiniai prieštaravimai interpretuojant taisykles, tai tekstas anglų kalba turi viršenybę.
3. REKLAMA
3.1. Galios WS 20 Reglamentas – Reklamos kodeksas.
3.2. Gali būti reikalaujama rodyti vykdančios organizacijos pateiktą reklamą. [DP]*
4. TEISĖ DALYVAUTI
4.1. Jachtos vadas turi pateikti įrodymą apie narystę Nacionalinėje organizacijoje arba kitoje, jai pavaldžioje, organizacijoje ir turi būti ne
jaunesnis nei 18 metų.
4.2. Regatoje gali dalyvauti jachtos, turinčios galiojantį ORC Club arba ORC International sertifikatą išduotą ne vėliau kaip 2018 05 25.
5. KLASĖS
ORC jachtos bus suskirstytos į klases pagal CDL (Class Division Length) sekančiai:
ORC A

CDL ribos bus paskelbtos po registracijos pabaigos

ORC B

CDL ribos bus paskelbtos po registracijos pabaigos

ORC C

8,0≥CDL≥6,5

A ir B klasės po registracijos pabaigos bus suskirstytos į 2 lygias grupes.
Lietuvos ORC čempiono titulas A ir B klasėse bus suteiktas, jei jachtų klasėje bus ne mažiau kaip 6 jachtos.
Vykdančioji organizacija pasilieka teisę sujungti dvi ORC klases į vieną grupę, jei nėra minimalaus dalyvių skaičiaus. Šiuo atveju bus
suteiktas tik vienas Lietuvos ORC čempiono titulas.
6. DALYVIAI IR DALYVIO MOKESTIS
6.1 Paraiškos dalyvauti čempionate turi būti pateiktos internetu adresu www.regatos.lt.

6.2 Negrąžinamas dalyvio mokestis bus:
Iki 18.05.25.

Iki 18.06.04.

Po 18.06.04.

ORC A

200€

250€

400€

ORC B

200€

250€

400€

ORC C

200€

250€

400€

6.3 Išankstinė registracija bus įvykdyta, jei iki 2018 06 06 bus pateikti šie dokumentai:
a) Užpildyta ir pasirašyta oficiali vardinė paraiška;
b) Galiojantis ORC International ar ORC Club sertifikatas;
c) Sumokėto dalyvio mokesčio patvirtinimas.
6.4. Organizatoriai neatsako už papildomas išlaidas dėl neįvykdytos registracijos.
6.5. Dalyvio mokesčiai privalo būti sumokėti pavedimu į LBS sąskaitą. Pavedimo eilutėje “Mokėjimo paskirtis” turi būti įrašyta: “ORC
Čempionatas 2018” dalyvio mokestis, jachta (pavadinimas).
AB „Swedbank", a/s LT 12 7300 0100 0244 9381, SWIFT code HABALT22
7. REGISTRACIJA
7.1 ORC A, B ir C jachtų savininkai ar vadai privalo asmeniškai registruotis Lenktynių biure, „Pilies uosto“ marinoje nuo 2018 06 07 15:00
val. iki 20:00 val. arba 2018 06 08 nuo 8:00 val. iki 9:30 val.
7.2 Registracijos metu turi būti pateikti šie dokumentai:
a) Galiojantis ORC International ar ORC Club sertifikatas, išduotas iki 2018 05 25 d.;
b) Galiojantis jachtos civilinės atsakomybės draudimas su minimalia 1 000 000€ draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui;
c) Įgulos narių sąrašas su kiekvieno nario vardu, pavarde ir svoriu;
d) Kontaktiniai telefono numeriai laive ir krante kartu su kontaktinių asmenų vardais;
e) Tinkamai užpildyta ir pasirašyta Patikros kortelė, (forma PK4-18).
f) Deklaracija su visų lenktynėse naudojamų identifikuojamų burių sąrašu. Tai keičia BVT 78.2 taisyklę.
7.3 Protestai dėl jachtų matavimų gali būti pateikiami per vieną valandas po galutinių klasių sąrašų paskelbimo.
7.4 Įgulų sąrašai gali būti koreguojami iki 2018 06 08 10:00 val. užpildant naują paraišką su pakeitimais. Vėliau įgulos pakeitimai gali būti
daromi tik su raštišku Protestų komiteto leidimu.
8. LENKTYNIŲ TVARKARAŠTIS
8.1 2018.06.07, Ketvirtadienis – 15:00-20:00 val. Registracija ir matavimai „Pilies uosto“marinoje.
2018.06.08, Penktadienis – 8:00-9:30 val. Registracija ir matavimai „Pilies uosto“ marinoje.
12:00 val. navigacinės lenktynės
2018.06.09, Šeštadienis – 4 lenktynės priešvėjinėje/pavėjinėje distancijoje.
2018.06.10, Sekmadienis –– 2 lenktynės priešvėjinėje/pavėjinėje distancijoje.
Paskutinę čempionato dieną po 15:00 val. lenktynės nebus vykdomos.
a) Bus vykdomos vienos navigacinės lenktynės, kurių apytikslė trukmė lėčiausiai jachtai - 6-8 valandos. Taškų skaičiavimo koeficientas 1,4. Navigacinės lenktynės gali būti perkeltos dėl blogų oro sąlygų.
b) Lenktynių priešvėjinėje/pavėjinėje distancijoje trukmė bus apie 1 – 1,5 val. Taškų skaičiavimo koeficientas – 1.0.
8.2 Planuojamos 7 lenktynės, įskaitant 1 navigacines lenktynes ir 6 lenktynes priešvėjinėje/pavėjinėje distancijoje.
8.3 Čempionatas bus laikomas įvykusiu, jei bus įvykdytos ne mažiau kaip 2 lenktynės priešvėjinėje/pavėjinėje distancijoje ir navigacinės
lenktynės. Jei įvyks 4 lenktynės priešvėjinėje/pavėjinėje distancijoje, 1 blogiausias rezultatas, o jei įvyks 6 lenktynės priešvėjinėje/pavėjinėje
distancijoje, 2 blogiausi rezultatai nebus įskaitomi skaičiuojant rezultatus galutinėje įskaitoje. Rezultatas navigacinėse lenktynėse negali būti
išmetamas kaip blogiausias.
9. MATAVIMAI
Jachtos turi būti pateiktos matavimams nuo 2018 06 07 15:00 iki 20:00 val. arba 2018 06 08 nuo 8:00 iki 9:30 val. Matavimų ir atitikimo

taisyklėms patikrinimai bus vykdomi viso čempionato metu, prieš ar po kiekvienų lenktynių, daugiausia dėmesio skiriant pirmaujančioms
jachtoms. Esant galimybei gali būti tikrinamas jachtos borto aukštis.
10. LENKTYNIŲ INSTRUKCIJOS
Kiekvienas dalyvis registracijos metu galės gauti Lenktynių instrukciją.
11. TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS
11.1 Skaičiuojant rezultatus ORC klasėms lenktyniaujančioms priešvėjinėje/pavėjinėje distancijoje bus naudojama Time On Time Triple
Number taškų skaičiavimo sistema.
11.2 Skaičiuojant rezultatus ORC klasėms lenktyniaujančioms navigacinėje distancijoje bus naudojama Time On Time Offshore Single
Number taškų skaičiavimo sistema.
11.3 Bus taikoma BVT A Priedo Linijinė taškų skaičiavimo Sistema. Taškai bus dauginami iš lenktynėms nustatytų koeficientų.
12. PROTESTŲ KOMITETAS
Protestų komitetas bus sudarytas vadovaujantis BVT 91(a) taisykle.
13. JACHTŲ STOVĖJIMAS
Jachtos, dalyvaujančios regatoje, gales stovėti nemokamai Klaipėdos Pilies uosto marinoje (Pilies g. 4, LT-91240, Klaipėda) nuo
2018.06.07 iki 2018.06.10.
14. ŽINIASKLAIDOS TEISĖS
Dalyvaudami regatoje, buriuotojai, jachtų savininkai ir jų svečiai supranta ir sutinka, kad vykdanti organizacija ir jos rėmėjai savo nuožiūra,
neatlygintinai regatos metu fiksuotų ir be dalyvio sutikimo publikuotų bet kokius regatos renginių epizodus ir, kad šioje medžiagoje gali būti
užfiksuotas bet kuris regatos dalyvis.
15. RADIJO RYŠYS
Išskyrus atvejus, kai kominukuojama su Lenktynių komitetu, jachta lenktynių metu negali nei priimti, nei perduoti radijo ryšio signalų,
neprieinamų visoms jachtoms. Lenktynių komitetas naudos VHF 68 kanalą.
16. PRIZAI
16.1 Kiekvienos klasės jachtos užėmusios prizines vietas apdovanojamos Lietuvos Respublikos čempionato medaliais, kuriuos įsteigė
Lietuvos Buriuotojų Sąjunga , jeigu grupėje dalyvauja ne mažiau kaip 6 jachtos. Čempionato medaliais bus apdovanoti kiekvienos jachtos
įgulos nariai, atsižvelgiant į paraiškoje nurodytą įgulos narių skaičių.
16.2 Kiti prizai ir taurės bus įteikiamos organizatorių nuožiūra. Visi medaliai ir prizai bus įteikiami apdovanojimų ceremonijos metu. Visi
dalyviai turi dalyvauti apdovanojimų ceremonijoje.
17. ATSAKOMYBĖ
Buriuotojai regatoje dalyvauja pilnai savo rizika ir atsakomybe. Regatos vykdančioji organizacija ar kita su čempionato organizacija susijusi
šalis neprisiima jokios atsakomybės už materialinę žalą, nepatogumus, asmens sužalojimą krante ir jūroje, susijusį su dalyvavimu regatoje.
Kiekvienas laivo savininkas ar jo įgaliotasis asmuo sutinka su šiomis sąlygomis pasirašydamas vardinėje paraiškoje. Atkreipiame dalyvių
dėmesį į World Sailing Pirmos dalies Pagrindines taisykles (4. „Sprendimas lenktyniauti“): Jachta pati atsako už savo sprendimą dalyvauti ar
tęsti dalyvavimą lenktynėse.
18. DRAUDIMAS
Kiekviena dalyvaujanti jachta turi būti apdrausta civilinės atsakomybės draudimu. . Minimali draudimo suma negali būti mažesnė nei 1 000
000 € vienam draudžiamajam įvykiui. Draudimo poliso kopija turi būti palikta regatos biure.
19. KITA INFORMACIJA
21.1. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:
Vykdančioji organizacija – Lietuvos Buriuotojų Sąjunga:
El. paštas: ltulbs@gmail.com
Tinklalapis: www.lbs.lt
Telefonas: +370 699 52401
Uosto paslaugos:
“Pilies uostas” (Pilies g. 4, LT-91240, Klaipėda)
Tinklalapis: http://www.yacht.lt/yacht-en.html
Telefonas: +370 650 20450

* Žymėjimas „[DP]“ VN taisyklėje reiškia, kad bauda už šios taisyklės pažeidimą, Protestų komiteto sprendimu, gali būti mažesnė už
diskvalifikaciją.

