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REGATOS „PILYPO TAURĖ“ NUOSTATAI
201905 11-12
Nida(Klaipėda)
1.

ORGANIZATORIAI

Pilypo taurės regatą organizuoja NBA (Nacionalinė buriavimo akademija) kartu su Všį „Vėjo trejetas“ su Lietuvos Buriuotojų Sąjungos
įgaliojimu.
2.

TAISYKLĖS

2.1. Regata bus vykdoma pagal taisykles kaip apibrėžta Buriavimo Varžybų Taisyklėse 2017-2020 (World Sailing Racing Rules of Sailing
2017-2020).
2.2. Bus taikomi:
2.2.1. ORC (Offshore Racing Congress) vertinimo sistemos 2019
2.2.2. ORC Tarptautinės matavimo sistemos 2019 (International Measurement System – IMS 2019;
2.2.3. LKRT-H reglamentas 2019; Papa Individualus startas
2.2.4. World Sailing Jūrinių specialiųjų reglamentų 4 kategorija (World Sailing Offshore Special Regulations Category 4);
2.2.5. World Sailing Buriavimo įrangos taisyklės 2017-2020 (Equipment Rules of Sailing 2017-2020)
2.2.6. Šios regatos nuostatai ir varžybų instrukcijos;
2.2.7. Jeigu yra prieštaravimų tarp Lenktynių instrukcijos ir šių varžybų nuostatų, Lenktynių instrukcija turi viršenybę.
3.

REKLAMA

3.1. Galios TBF (ISAF) 20 reglamentas.
3.2. Gali būti reikalaujama, kad jachtos rodytų vykdančios organizacijos pateiktą reklamą.
4.

TEISĖ DALYVAUTI

4.1. Regata atvira visoms jachtoms, turinčioms 2018 ORC Club, ORC International ar LKRT-H sertifikatą.
5.

GRUPĖS

5.1. Jachtos bus skirstomos į grupes pagal ORC GPH rodiklį arba LKRT-H sertifikatą turinčias jachtas:
ORC

Visi

LKRT-H

Visi

Nesusirinkus 5 jachtoms ORC grupėje, organizacinis komitetas turi teisę sujungti reikiamas ORC grupes.
6.

PARAIŠKOS IR MOKESČIAI

6.1. Turinčios teisę dalyvauti jachtos turi užpildyti paraišką nurodytu internetiniu adresu: http://regatos.lt/pilypas ir/arba kartu sumokant
reikiamus mokesčius iki gegužės mėnesio 12 dienos.
Grupė:

Mokestis

Jachtos mokestis
Dalyvis
Dalyvis senjoras, moksleivis arba studentas
7.

20 €
5€
0€

TVARKARAŠTIS

7.1. Registracija:
Gegužės mėn. 11d.
Nuo 8.00 val. iki 9.00 val.
7.2. Kapitonų pasitarimas vyks gegužės mėn. 11d. nuo 9.30 val. regatos biure
7.3. Lenktynių datos:

Data

Lenktynių skaičius

Grupė

Gegužės 12 d.

2 lenktynės

ORC ir LKRT-H

Gegužės 13 d.

1 lenktynės

ORC ir LKRT-H

7.4. Planuojamas perspėjamojo signalo laikas pirmam plaukimui yra10,55 Lt Orc startas open gate,LKRTH papa individualus starto laikas
8.

APMATAVIMAI

8.1. Kiekviena jachta turi prisegti galiojantį ORC Club arba ORC International ir/arba LKRT-H matavimų sertifikatą pildant dalyvio paraišką
internete metu
8.2. Kiekviena jachta privalo pranešti apie ORC Club arba ORC International, arba LKRT-H matavimų pasikeitimą registracijos metu,
9.
9.1.

LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA
Lenktynių instrukciją bus galima gauti užsiregistravus lenktynių komiteto biure

9.2.
Lenktynių instrukcija bus paskelbiama ne vėliau kaip likus 12 valandų iki lenktynių pradžios regatos
svetainėje http://regatos.lt/pilypas ir oficialioje regatos skelbimų lentoje,
10. RENGINIO VIETA
10.1. Regata vykdoma Kuršių marios ties Nida (esant žemam vandeniui orc laivynui vykdoma Baltijos jūroje . Klaipėdoje.)
10.2. Lenktynių biuras Nidos uostas ( esant žemam vandeniuiORC Lenktynių komiteto biuras bus Klaipėdos „Pilies“ uosto administracinio
pastato vestibiulyje (Žvejų g. 24, Klaipėda).
11. DISTANCIJOS
11.1. Regatos distancijos bus nurodomos lenktynių instrukcijose
12. BAUDŲ SISTEMA
12.1. Visoms regatoje dalyvaujančioms jachtoms BVT 44.1 taisyklė yra pakeista taip, kad “Dviejų apsisukimų Bauda” pakeista į “Vieno
apsisukimo Baudą”.
13. TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS
13.1. Taškų skaičiavimo sistemos yra šios:
13.1.1.Jachtos užimta vieta nustatoma pagal distancijos ilgį ir joje sugaištą laiką, perskaičiuojant pagal ORC Club Perfomance Line formulę
13.1.2.Jachtos užimta vieta nustatoma pagal distancijos ilgį ir joje sugaištą laiką, perskaičiuojant pagal PAPA formulę taikant individualų
starto laiką jis bus paskelbtas lenktynių instrukcijoje
13.2. Apskaičiavus jachtų užimtą vietą, toliau galioja Linijinė taškų skaičiavimo sistema
13.3. Reikalingos 1 lenktynės, kad varžybos būtų laikomos įvykusiomis
13.4. Jachtos taškai, surinkti visose lenktynėse, bus galutiniai
14. VIEŠINIMO TEISĖS
Regatos dalyvis, dalyvaujantis Regatoje, supranta ir sutinka, kad regatos ir jos renginių metu būtų filmuojama ir fotografuojama bei kitais
būdais fiksuojami Regatos ir jos renginių epizodai, ir, kad šioje medžiagoje gali būti užfiksuotas Regatos dalyvis ir, kad šią medžiagą 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 sutinka, kad
Regatos organizatoriai skelbdami (naudodami) visą šiame punkte nurodytą medžiagą gali nurodyti ir jo vardą, pavardę. Visa Regatos ir jos
renginių metu organizatorių ar organizatorių atstovų užfiksuota medžiaga (vaizdo, audio, fotografijos ir kt.) nuosavybės teisė priklauso
Regatos organizatoriui. Regatos dalyvis patvirtina, kad nei jis, nei kiti asmenys jo vardu, neturi ir ateityje neturės Regatos organizatoriui
jokių pretenzijų ir/ar reikalavimų dėl šiame punkte išdėstytų nuostatų.
15. IŠKĖLIMO IŠ VANDENS APRIBOJIMAI
Kylinės jachtos negali būti iškeltos regatos metu, išskyrus Lenktynių komiteto išankstinio raštiško leidimo laiką.
16. RADIJO RYŠYS
Lenktynių metu, išskyrus ypatingą atvejį, jachta negali nei priimti, nei perduoti radijo ryšio signalų, neprieinamų visoms jachtoms. Šis
apribojimas taikomas ir mobiliesiems telefonams.
17. PRIZAI
17.1. Diplomais bus apdovanojami kiekvienos laivų grupės pirmų 3 vietų nugalėtojai.
17.2

Grupių 1 vietų nugalėtojai bus apdovanoti pereinamosiomis taurėmis.

18. ATSAKOMYBĖ
Buriuotojai dalyvauja regatoje pilnai savo rizika. Žiūrėti BVT 4 taisyklę „Sprendimas dalyvauti lenktynėse“. Vykdanti organizacija neprisiima

atsakomybės už materialinę žalą, asmens sužalojimą ar mirtį, susijusius su regata, prieš ją, jos metu ar po jos.
Regatos vyr. teisėjas V. Bogunas
Tel. nr. 866351177
org . Darius Gerasimavičius
+37060217070

