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MARCINKEVIČIAUS REGATOS NUOSTATAI 2019 08 31

SMILTYNĖ – BALTIJOS JŪRA - SMILTYNĖ

1. ORGANIZATORIAI
1.1. Siekiant paskatinti sportinio buriavimo vystymąsi vakarų Lietuvoje, organizuojama S. Marcinkevičiaus taurės regata.
1.2. S. Marcinkevičiaus regatą organizuoja Klaipėdos m. jūrinis buriuotojų klubas su Lietuvos Buriuotojų Sąjungos įgaliojimu.

2. AKVATORIJA
2.1. S.Marcinkevičiaus regata rengiama Klaipėdos jūrų uoste ir Baltijos jūroje. Tačiau esant nepalankioms orų sąlygoms, regatos distancija
gali būti perkelta į Kuršių marias.

3. TVARKARAŠTIS
Išankstinė registracija prasideda 2019 08 21 d. interneto regatos puslapyje https://regatos.lt/marcinkevicius.
Rugpjūčio 31 diena, šeštadienis. Smiltynės jachtų uostas:
0900-1000 val. dalyvių paraiškų priėmimas.
1015 - lenktynių komiteto ir jachtų vadų pasitarimas.
1045 perspėjimo signalas lenktynių startui.
1800 - regatos apdovanojimai ir uždarymo vakaras.
1900 - draugiškos gelbėjimo/-si priemonių į tolį mėtymo varžybos.
4. TAISYKLĖS
4.1. Regata vykdoma pagal World Sailing (WS) Buriavimo varžybų taisykles (BVT 2017-2020) , Lietuvos Respublikos teisės aktus, šios
regatos nuostatus ir Lenktynių instrukciją.
4.2. Jeigu yra prieštaravimų tarp Lenktynių instrukcijos ir šių varžybų nuostatų, Lenktynių instrukcija turi viršenybę.

5. REKLAMA
5.1. Visos jachtos, regatos dalyvės privalo reklamuoti regatos remėjus. Jachtos, nevykdančios šio reikalavimo, šalinamos iš regatos, jų
rezultatas anuliuojamas.

6. TEISĖ DALYVAUTI

6.1. Regatoje gali dalyvauti visų Lietuvos jachtklubų, organizacijų ir nuosavų jachtų ekipažai bei užsienio jachtos.
6.2. Jachtos vadas privalo turėti atitinkamą kvalifikaciją.
6.3. Už buriuotojų etikos pažeidimus ar nesportinį elgesį jachta gali būti pašalinta iš regatos, o jos rezultatas anuliuojamas. Sprendimo teisę
turi regatos lenktynių komitetas.
6.4. Regata atvira visoms jachtoms, turinčioms galiojantį ORC Club, ORC International ar LKRT-H sertifikatą taip pat jachtoms be
apmatavimų.

7. GRUPĖS

7.1. Jachtos bus skirstomos į grupes pagal ORC GPH rodiklį arba LKRT-H sertifikatą turinčias jachtas arba jachtas be matavimo sertifikatų:
ORC Visi
LKRT-H Visi
OPEN Visi
7.2. Grupės turės atskirus rezultatus.

8. PARAIŠKOS IR MOKESČIAI

8.1. Turinčios teisę dalyvauti jachtos turi užpildyti paraišką nurodytu internetiniu adresu: https://regatos.lt/marcinkevicius iki rugsėjo mėnesio
1 dienos 08:00 val. Pateikiant paraišką vėliau, mokesčiai didinami 100%.
8.2. Atvykus į registraciją pasibaigus registracijos laikui (nuo 10.00 val.) jachtos nebus registruojamos arba registruojamos sumokėjus 150%
didesnius mokesčius.
8.3. Negrąžinamas jachtos ir dalyvio mokestis privalo būti sumokamas grynais registracijos metu:
Dalyvio mokestis 15 €, asmenims iki 18 metų — 10 €.
Jachtos mokestis 20 €
8.4. Regatos registracijos paraiškoje privalomi visų laivo įgulos narių parašai.

9. APMATAVIMAI

9.1. Kiekviena jachta privalo turęti galiojantį ORC ir/arba LKRT-H matavimų sertifikatą pildant dalyvio paraišką internete metu.
9.2. Open grupės dalyviams matavimų sertifikaų nereikia.

10. LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA

10.1. Lenktynių instrukciją bus paskelbta regatos puslapyje https://regatos.lt/marcinkevicius
10.2. Lenktynių instrukcija bus paskelbiama ne vėliau kaip likus 12 valandų iki registracijos pradžios regatos svetainėje regatos.lt.

11. RENGINIO VIETA

11.1. Regata vykdoma Baltijos jūroje 2019 metų rugpjūčio mėn. 31 d. Klaipėdoje.
11.2. Lenktynių komiteto biuras bus Smiltynės jachtų uoste.
11.3. Varžybų finišas, apdovanojimai ir uždarymo vakarėlis vyks Smiltynės jachtų uoste.

12. DISTANCIJOS

12.1. Regatos distancijos bus nurodomos lenktynių instrukcijoje.

13. BAUDŲ SISTEMA

13.1. Visoms regatoje dalyvaujančioms jachtoms BVT 44.1 taisyklė yra pakeista taip, kad “Dviejų apsisukimų Bauda” pakeista į “Vieno
apsisukimo Baudą”.

14. TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS

14.1. Grupių rezultatų skaičiavimo formulės nus parašytos Lenktynių instrukcijoje.
14.2. Apskaičiavus jachtų užimtą vietą, toliau galioja Linijinė taškų skaičiavimo sistema
14.3. Reikalingas 1 plaukimas, kad varžybos būtų laikomos įvykusiomis
14.4. Jachtos taškai, surinkti visuose plaukimuose, bus galutiniai.

15. ŽINIASKLAIDOS TEISĖS

15.1. Kiekvienas regatos dalyvis supranta ir sutinka, kad varžybų ir regatos renginių metu būtų filmuojama bei fotografuojama, bei kitais
būdais fiksuojami varžybų ir regatos renginių epizodai, ir, kad šioje medžiagoje gali būti užfiksuotas Lenktynių dalyvis ir, kad šią medžiagą
su jo atvaizdu Lenktynių 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 Lenktynių dalyvio sutikimo. Lenktynių
dalyvis sutinka, kad Lenktynių organizatoriai skelbdami (naudodami) visą šiame punkte nurodytą medžiagą gali nurodyti ir jo vardą,
pavardę. Visa Lenktynių ir jos renginių metu užfiksuota medžiaga (vaizdo, audio, fotografijos ir kt.) nuosavybės teise priklauso Lenktynių
organizatoriui. Lenktynių dalyvis patvirtina, kad nei jis, nei kiti asmenys jo vardu, neturi ir ateityje neturės Lenktynių organizatoriui jokių
pretenzijų ir/ar reikalavimų dėl šiame punkte išdėstytų nuostatų.
16. RADIJO RYŠYS

16.1. Lenktynių komitetas įpareigoja jachtas budėti 68 VHF kanalu. Lenktynių metu, išskyrus ypatingą atvejį, jachta negali nei priimti, nei
perduoti radijo ryšio signalų, neprieinamų visoms jachtoms. Šis apribojimas taikomas ir mobiliesiems telefonams.
16.2. Pasitraukianti iš lenktynių jachta turi informuoti lenktynių komitetą telefonu +37069873327 prieš paliekant lenktynių zoną, o jeigu to
neįmanoma padaryti, tai grįžus į krantą, kaip galima greičiau.
17. PRIZAI

17.1. Prizais bus apdovanojami kiekvienos laivų grupės I-III vietų nugalėtojai.
17.2. Pereinamąja taure bus apdovanota ORC grupės greičiausia jachta pagal faktinį laiką.
17.3. Pereinamąja taure bus apdovanota ORC grupės greičiausia jachta pagal perskaičiuotą laiką.
17.4. Pereinamąja taure bus apdovanota LKRT-H grupės greičiausia jachta pagal perskaičiuotą laiką.

18. ATSAKOMYBĖ

18.1. Buriuotojai dalyvauja regatoje pilnai savo rizika. Žiūrėti BVT 4 taisyklę „Sprendimas dalyvauti lenktynėse“.
18.2. Vykdančioji organizacija neprisiima atsakomybės už materialinę žalą, asmens sužalojimą ar mirtį, susijusius su regata, prieš ją, jos
metu ar po jos.

19. SAUGUMAS

19.1. Buriavimas ne visada yra nuspėjamas ir prognozuojamas, ir turi savyje rizikos elementų. Dalyvaudami S.Marcinkevičiaus regatoje
kiekvienas jos dalyvis (laivo vadas, įgulos narys) sutinka ir pripažįsta, kad:
supranta riziką, susijusią su sportu, ir prisiimti atsakomybę už save ir savo laivą;
yra atsakingi už savo, laivo ir kito turto saugumą, nesvarbu, ar jis yra vandenyje, ar krante;
prisiima atsakomybę už bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos sukelia jo pačio veiksmai ar neveikimas;
jo laivas yra geros būklės, parengtas buriavimui ir yra tinkamas dalyvauti lenktynėse.

19.2. Lenktynėse dalyvaujančių jachtų kapitonai (laivų vadai) savo parašu patvirtina, kad laive yra tokia saugumo įranga:
gelbėjimosi liemenė su švilpuku ir lempute kiekvienam įgulos nariui;
saugos diržas prisisegti prie jachtos kiekvienam įgulos nariui (išskyrus atvejus, kai tai nenumatyta jachtos konstrukcijoje ir/ar laivo
klasės taisyklėse);
VHF racija (ankinė turi būti su tiek elementų (akumuliatorių), kad jų užtektų visam lenktynių laikui);
bent vienas mobilus telefonas, kurio numerį žino lenktynių komitetas, saugiame nepešlampame dėkle;
gesintuvai (mažiausiai vienas) ir kibirai (mažiausiai vienas);
binokliai, kompsas ir GSM imtuvas (rankiniai prietaisai turi būti su tiek elementų (akumuliatorių), kad jų užtektų visam lenktynių laikui);
žibintuvėlis (rekomenduojama – du, su tiek elementų (akumuliatorių), kad jų užtektų visam lenktynių laikui);
veikiančios navigacinės šviesos;
aštrus tvirtas peilis.
19.3. Individualias gelbėjimosi priemones ir saugos diržus dalyviams rekomenduojama tinkamai dėvėti (segėti) visų lenktynių metu (išimtis
taikytina tik esant štiliaus sąlygoms, kai lentynės nugtraukiamos). Pažeidusieji šį reikalavimą bus diskvalifikuojami.
20. KITA INFORMACIJA

Regatos org. kominteto pirmininkas Gintaras Vaičiūnas. Mob. tel. nr. +370 698 31225
Vyr. teisėjas Rokas Arbušis. Mob. tel. nr. +370 698 73327

