„Paršelio regata“ Nr. 20
POR 20 SI
Spa 24 02:24

 Spa 10 10:28
1. ORGANIZATORIAI
„Paršelio regata 2019“ organizuoja NBA kartu su VŠĮ „vėjo trejetas“ ir org komiteto paskirtais teisėjais.
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 (ORC Rating Systems 2019 (ORC International & ORC Club));

2.2.2.

ORC Tarptautinės matavimo sistemos 20179(International Measurement System – IMS 2011);

2.2.3.

LKRT-H reglamentas 2019;

2.2.5.

Šios regatos nuostatai ir varžybų instrukcijos;

2.2.6.

Jeigu yra prieštaravimų tarp Lenktynių instrukcijos ir šių varžybų nuostatų, Lenktynių instrukcija turi viršenybę.

3. INFORMACIJA DALYVIAMS
3.1.

Regatos interneto puslapyje https://regatos.lt/

3.2.

Nidos uosto kapitonato pranešimų lentoje.

4. LENKTYNIŲ INSTRUKCIJOS PAKEITIMAI
4.1.Visi lenktynių instrukcijos pakeitimai bus paskelbiami iki 10.30 val. tos dienos, kurią jie įsigalios, išskyrus lenktynių tvarkaraščio
pakeitimus, kurie bus paskelbiami iki 22.00 val. vieną dieną prieš jiems įsigaliojant.
4.2. Taip pat galimi instrukcijos pakeitimai kitais visiems sportininkams prieinamais būdais
5. SIGNALAI KRANTE
5.1. Signalai krante bus iškeliami prie Nidos kapitonato.;
5.2. Kai AP vėliava iškelta krante, „1minutė“ AP lenktynių signale yra pakeista į „ne mažiau kaip 30 minučių“.
6. GRUPĖS
6.1. Jachtos bus skirstomos į grupes:
ORC I

GPH<=655

ORC II

655.1<=GPH

LKRT-H

Visi

OPEN

Visi

ALBIN VEGA

Visi

FOLKBOAT

Visi

X-35

Visi

6.2 Grupės turės atskirus rezultatus.
7. LENKTYNIŲ TVARKARAŠTI
7.0.1 Etno arbatos etapas
startas nuo spalio 11d 00.01 val.
finišas iki spalio 12 d. 9.00 val

7.1. POR Registracija:
Spalio mėn. 14 d. nuo 8.30 val. iki 10.00 val.;
7.2. Regatos atidarymo ceremonija vyks spalio mėn. 14 d. 10.15 val. prie Nidos uosto kapitonato.
7.3. Kapitonų pasitarimas vyks spalio mėn. 14 d. nuo 10.30 val. regatos biure prie Nidos uosto kapitonato;

7.4. Lenktynių datos:
Data

Lenktynių skaičius

Grupė

Spalio mėn. 14 d.

1 lenktynės

ORC, LKRT-H, OPEN, ALBIN VEGA, FOLKBOAT,X- 35

7.5. Planuojamas starto laikas:
Data

1 startinei grupei

Spalio 12 d.

12.00 val.

2 startinei grupei
12.05 val.

7.6. Startinės grupės:
1-

ORC I ir ORC II, X-35

2-

LKRT-H, OPEN, ALBIN VEGA, FOLKBOAT

7.7. Apdovanojimai ir uždarymo vakarėlis „FAKSE“ spalio 12 d. 20,00 val..
8. LENKTYNIŲ ZONA
Regata vykdoma Kuršių mariose.
9. DISTANCIJOS
9,0.1 Galutinė distancija patvirtinama kapitonų pasitarime spalio 12 d. 10.30 min
9.1.

Priede A pateikta lenktynių distancija ir ženklų apiplaukimo tvarka kiekvienai jachtų grupei;

9.2.

Startavus visoms jachtoms, ženklas F bus perkeltas arčiau Nidos uosto pietinio molo.

9.3. Distancija bus paskelbta kapitonų pasitarimo metu.
10. ŽENKLAI
10.01 Etno arbata startas markiracinė boja Nr.27
10.02 Etno arbata finišas Boja nr. 24
10.1. Ženklas 1 bus oranžinė cilindro formos pripučiama boja;
10.2. Ženklas 35 bus Pilypo boja;
10.3. Ženklas 24 bus markiracinė boja Nr. 24;
10.4. Ženklas 31 bus markiracinė boja Nr. 31;
10.5. Ženklas 41a bus markiracinė boja Nr. 41a;
10.6. Ženklas F bus oranžinė cilindro formos pripučiama boja.
11. STARTAS
11.01 Etno arbatos etapo startas atviras 23,59 val. ties markiracine boja nr . 27
11.02 startas ir finišas garbingai fiksuoja jachtos atstovs ir pateikia org. komiteto nurodytam teisėjui
11.1. Starto linija bus tarp oranžinio ženklo F ir „Pathfinder“ jachtos;
11.2. „Pathfinder“ jachta:
11.2.1. Startinė grupė I jachta „Arcturus“ –(V vieta 2017 orc I grupė ) vėliava vimpelas romėniški skaičiai II baltame foen
11.2.2.Startinė grupė II jachta „Šatrija“, vėliava vimpelas 470 baltame fone
11.3. „Pathfinder“ jachta numatyto starto metu atidaro starto liniją, plaukiant kairiu halsu 1 minutę nuo ženklo F kuo aštriau į vėją.
11.4. Visos jachtos privalo startuoti tarp ženklo F ir jachtos „Pathfinder“, paliekant ženklą F kairėje pusėje, o „Pathfinder“ jachtą dešinėje
pusėje.
11.5. Kirsti starto liniją privaloma plaukiant tik dešiniu halsu.
11.6. Iš „Pathfinder“ jachtos galo dešinėje pusėje gali lydėti teisėjų kateris, kuris turės kelio pirmumą.
11.7. Praėjus vienai minutei nuo starto laiko, “Pathfinder“ jachta gali susivenduoti. Starto linija išlieka tarp ženklo F ir tos vietos, kurioje
suvendavo jachta „Pathfinder“.
11.8. Jachta „Pathfinder“ turi pirmumo teisę, atveriant starto liniją. Jachta, trukdanti jachtai „Pathfinder“, atveriant starto liniją, baudžiama
diskvalifikacija be galimybės protestuoti ar siekti rezultato atstatymo.
12. FINIŠAS
Finišo linija bus tarp mėlynos vėliavos ant Nidos uosto molo ir tarp kairiojo linijos galo ženklo F, paliekamo kairėje, iš distancijos pusės.

13. BAUDŲ SISTEMA
13.1.Visoms regatoje dalyvaujančioms jachtoms 44.1 taisyklė pakeista taip: „Dviejų Apsisukimų Bauda“ yra pakeista į „Vieno Apsisukimo
Baudą“.
13.2. atsisakymas priimti į laivą org komiteto paskirtus asmenis,apie kuriuos bus pranešta nemažiau kaip valandą iki regatos starto žinute,
įrašu skelbimų lentoje ar per kapitonų pasitarimą žodžiu. Bauda -pridedama 15 min prie faktinio laiko sugaišto distancijoje. Be galimybės
protestuoti sprendimą.
14. KONTROLINIS LAIKAS
Jachtos, kurios nefinišuos per 60 min. po pirmos teisingai apiplaukusios distanciją ir finišavusios jachtos bus laikomos nefinišavusiomis
(DNF) be nagrinėjimo. Tai keičia 35, A4 ir A5 taisykles. Kontrolinis laikas taikomas atskirai X-35,ORC, LKRT-H ir OPEN jachtų grupėms.
15. PROTESTAI IR PRAŠYMAI ATITAISYTI REZULTATĄ
15.1. Apie protestą pranešama iškart po finišo protesto vėliavėlė nėra būtina.
15.2. Protestų blankus galima gauti lenktynių biure, esančiame Nidos uosto kapitonate. Protestai arba prašymai atitaisyti rezultatą ar
pakartoti nagrinėjimą, turi būti pateikiami biurui per protestų padavimo laiką;
15.3. Protestų padavimo laikas visoms klasėms yra 30 min. po paskutinės jachtos finišo;
15.4. Informacija apie protestus, protestų šalis ir liudininkus bus paskelbiama ne vėliau kaip per 30 minučių po protestų padavimo laiko
pabaigos. Nagrinėjimai vyks protestų patalpose, esančiose Nidos uosto kapitonate, prasidės nurodytu laiku;
15.5. Informacija jachtoms apie protestus, kuriuos padavė Lenktynių komitetas arba Protestų komitetas bus paskelbiama pagal 61.1(b)
taisyklės reikalavimus;
15.6. Instrukcijos 17, 18, 21 ir 22 punktų pažeidimas nebus pagrindas jachtai paduoti protestą. Tai keičia 60.1(a) taisyklę. Baudos už šiuos
pažeidimus gali būti mažesnės negu diskvalifikacija, jei taip nusprendžia Protestų komitetas;
15.7. Protestų komiteto sprendimai bus galutiniai, kaip numatyta 70.5 taisyklėje.
15.8. Atsisakymas priimti į laivą org komiteto paskirtus asmenis, apie kuriuos bus pranešta nemažiau kaip valandą iki regatos starto žinute,
įrašu skelbimų lentoje ar per kapitonų pasitarimą žodžiu. Bauda - pridedama 15 min prie faktinio laiko sugaišto distancijoje. Be galimybės
protestuoti sprendimą.
16. TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS
16.1. Taškų skaičiavimo sistemos yra šios:
16.1.01 Etno arbtaos etapas skaičiuojama lys sistema vioms jachtoms perskaičiuojant garbingai pateiktą distancijos įveikimo laiką
16.1.1.ORC ir X-35 grupėje jachtos užimta vieta nustatoma pagal distancijos ilgį ir joje sugaištą laiką, perskaičiuojant pagal ORC
ToT Coastal/Long distance
16.1.2.LKRT-H grupėje jachtos užimta vieta nustatoma pagal distancijos ilgį ir joje sugaištą laiką, perskaičiuojant pagal LKRT-H formulę;
16.1.3.Jachtos užimta vieta OPEN grupėje nustatoma pagal LYS formulę;
16.1.4.Jachtos užimta vieta ALBIN VEGA, FOLKBOAT grupėse nustatoma pagal distancijoje sugaištą faktinį laiką.
17. SAUGUMO TAISYKLĖS
Pasitraukusi iš lenktynių jachta turi apie tai kaip galima greičiau pranešti Lenktynių komitetui.
18. ĮGULOS AR ĮRANGOS PAKEITIMAS
18.1. Dalyvio pakeitimas nebus leidžiamas be išankstinio raštiško Lenktynių komiteto pritarimo;
18.2. Sugadintos ar prarastos įrangos pakeitimas nebus leidžiamas, jeigu tam nepritars Lenktynių komitetas. Prašymai dėl pakeitimų
Lenktynių komitetui turi būti pateikti esant pirmai realiai galimybei.
19. RADIJO RYŠYS
19.1. Varžybų radijo ryšio VHF kanalas bus 68;
19.2. Išskyrus ypatingus atvejus, lenktynių metu jachta negali nei perduoti nei pati priimti radijo ryšio signalus, neprieinamus visoms
jachtoms. Šis apribojimas taip pat taikomas ir mobiliesiems telefonams.
20. JACHTOS APMATAVIMO IR ĮRANGOS KONTROLĖ
Jachtos ir jos įrangos atitikimas klasės taisyklėms ir Lenktynių instrukcijai gali būti patikrintas bet kuriuo metu.
21. REKLAMA
Jachtos privalo rodyti varžybų reklamą, pateiktą varžybų organizatorių.
22. OFICIALŪS LAIVAI
Oficialūs laivai turės vėliavėlę su užrašu „RC“.

23. LAIVŲ SEKIMAS
Visi dalyvaujantys laivai privalo naudoti laivų sekimo programą „Regatos.lt“. Neaktyvavę pozicijos laivai bus baudžiami pagal lenktynių
komiteto nuosprendį.
24. APDOVANOJIMAI
24.1. Regatos uždarymas ir apdovanojimai įvyks spalio 12dieną (planuojama 20,00 val.) bare „FAKSAS“;
24.2. Visų grupių prizininkai bus apdovanoti diplomais, o nugalėtojai prizais
24.3. Pirmųjų vietų nugalėtojai ORC bendroje ir LKRT-H įskaitose laimi keptus paršelius arba paršelio galvą bei pereinamasias taures.
OPEN grupė apdovanojama regatos prizais. FOLKBOAT grupė folkbotų diplomais ir pirmos vietos prizu. ALBIN VEGA grupė
apdovanojama specialiu prizu. Jachtos dalyvės apdovanojamos regatos diplomais. Galimi papildomi rėmėjų prizai.
25. ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS
Regatoje buriuotojai dalyvauja išimtinai tik savo rizika. Žiūrėti 4 taisyklę „Sprendimas dalyvauti“. Vykdanti organizacija neprisiims jokios
atsakomybės už materialinius nuostolius ar asmens sužalojimą arba mirtį, įvykusius ryšium su regata, prieš ją, jos metu ar po jos.

Regatos teisėjas Valerijus Bogunas +370 663 51177
Protestų komiteto pirmininkas Darius Gerasimavičius +37060217070
Vyr. sekretorius Kajus Volungevičius

