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1.

ORGANIZATORIAI

"Švyturio" regatą organizuoja Regatų Centras.
2.

TAISYKLĖS

2.1.

Regata bus vykdoma pagal taisykles kaip apibrėžta Buriavimo Varžybų Taisyklėse 2013-2016 (World Sailing Racing Rules of Sailing 2013-2016).

2.2.

Bus taikomi:

2.3.

World Sailing Jūrinių specialiųjų reglamentų 2016-17 B dalis (World Sailing Offshore Special Regulations 2016-17 APPENDIX B);

2.4.

World Sailing Buriavimo įrangos taisyklės 2013-2016 (Equipment Rules of Sailing 2013-2016)

2.5.

Šios regatos nuostatai ir varžybų instrukcijos;

2.6.

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

3.

INFORMACIJA DALYVIAMS

Informacija dalyviams bus skelbiama oficialioje skelbimų lentoje, kuri bus Nidos uosto skelbimų vietoje.
4.

LENKTYNIŲ INSTRUKCIJOS PAKEITIMAI

Visi lenktynių instrukcijos pakeitimai bus paskelbiami iki 9.00 val. tos dienos, kurią jie įsigalios, išskyrus lenktynių tvarkaraščio pakeitimus, kurie bus paskelbiami iki 22.00
val. vieną dieną prieš jiems įsigaliojant.
5.

SIGNALAI KRANTE

5.1.

Signalai krante bus iškeliami Nidos uosto stiebe.

5.2.

Kai AP vėliava iškelta krante, „1minutė“ AP lenktynių signale yra pakeista į „ne mažiau kaip 30 minučių“.

6.

GRUPĖS

6.1.

Jachtos dalyvaus vienoje bendroje OPEN grupėje.

7.

LENKTYNIŲ TVARKARAŠTIS

7.1.

Registracija:

Gegužės mėn. 28 d.
Nuo 9.00 val. iki 10.00 val.
7.2.

Kapitonų pasitarimas vyks gegužės mėn. 28d. nuo 10.30 val. regatos biure (uosto kapitono administraciniame pastate Nidoje)

7.3.

Plaukimų datos:

7.4.

Data

Plaukimų skaičius

Gegužės 28 d.
7.5.

2 plaukimai

Grupė

OPEN

Planuojamas perspėjamojo signalo laikas:

Data

OPEN grupei

Gegužės 28d.

12.55 val.

7.6. Jachtų perspėjimui, kad plaukimas ar plaukimų seka prasidės netrukus, bus pakeliama oranžinė starto linijos vėliava su vienu garsiniu signalu ne mažiau kaip prieš 5
minutes iki Perspėjamojo signalo.
8.

KLASIŲ VĖLIAVOS

OPEN
9.

Vimpelas numeris 1

LENKTYNIŲ ZONA

Priedas A rodo lenktynių zonos vietą.
10. DISTANCIJOS
10.1. Priede B parodyta distancijos iliustracija, įskaitant eiliškumą, kuriuo turi būti praplaukti ženklai ir jachtos bortas, kuriuo juos reikia apiplaukti.
10.2. Po paruošiamojo signalo distancijos ženklų vieta nebus keičiama. Tai keičia 33 taisyklę.
11. ŽENKLAI
11.1. Ženklai 1, 2 bus geltonos spalvos cilindriniai pripučiami ženklai
11.2. Ženklas S bus raudonos spalvos cilindrinis pripučiamas ženklas.
12. STARTAS
12.1. Plaukimų startai bus duodami pagal 26 taisyklę.
12.2. Starto linija bus tarp gairės su oranžine vėliava ant Lenktynių komiteto laivo dešiniajame linijos gale ir tarp kairiojo linijos galo ženklo S, paliekamo kairėje, startuojant

į distancijos pusę.
12.3. Jeigu po starto signalo bus pakelta individualaus atšaukimo vėliava „X“, lenktynių komitetas VHF radijo ryšio 67 kanalu bandys pranešti prasižengusios jachtos burių
numerį arba pavadinimą. Tokio pranešimo nebuvimas, vėlavimas ar klaidinga informacija, negalės būti prašymo atitaisyti rezultatą priežastimi. Tai keičia 62.1(a) taisyklę.
13. FINIŠAS
13.1. Finišo linija bus tarp gairės su mėlyna vėliava ant Lenktynių komiteto laivo kairiajame linijos gale ir tarp dešiniojo linijos galo ženklo S, paliekamo dešinėje, finišuojant
iš distancijos pusės.
14. BAUDŲ SISTEMA
14.1. Visoms regatoje dalyvaujančioms jachtoms 44.1 taisyklė pakeista taip: „Dviejų Apsisukimų Bauda“ yra pakeista į „Vieno Apsisukimo Baudą“.
15. KONTROLINIS LAIKAS
15.1. Jachtos, kurios nefinišuos per 45min 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 ORC ir LKRT-H jachtų grupėms.
16. PROTESTAI IR PRAŠYMAI ATITAISYTI REZULTATĄ
16.1. Protestų blankus galima gauti lenktynių biure, esančiame Nidos uosto budinčio pastate. Protestai arba prašymai atitaisyti rezultatą ar pakartoti nagrinėjimą, turi būti
pateikiami biurui per protestų padavimo laiką.
16.2. Protestų padavimo laikas visoms klasėms yra 120 min. po paskutinės jachtos finišo paskutiniame tos dienos plaukime arba po Lenktynių komiteto signalo „Šiandien
daugiau plaukimų nebus“, žiūrint kas vėliau.
16.3. 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 budinčio pastate, prasidės nurodytu laiku.
16.4. Informacija jachtoms apie protestus, kuriuos padavė Lenktynių komitetas arba Protestų komitetas bus paskelbiama pagal 61.1(b) taisyklės reikalavimus.
16.5. Instrukcijos 18, 19 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.
16.6. Protestų komiteto sprendimai bus galutiniai, kaip numatyta 70.5 taisyklėje.
17. TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS
17.1. Taškų skaičiavimo sistema bus Linijinė taškų sistema A priedas.
17.2. Turi būti įvykdytas 1 plaukimas, kad varžybos būtų laikomos įvykusiomis.
17.3. Jachtos lenktynių serijoje surinkti taškai bus galutiniai.
18. SAUGUMO TAISYKLĖS
18.1. Pasitraukusi iš plaukimo jachta turi apie tai kaip galima greičiau pranešti Lenktynių komitetui.
19. ĮGULOS AR ĮRANGOS PAKEITIMAS
19.1. Dalyvio pakeitimas nebus leidžiamas be išankstinio raštiško Lenktynių komiteto pritarimo.
19.2. Sugadintos ar prarastos įrangos pakeitimas nebus leidžiamas, jeigu tam nepritars Lenktynių komitetas. Prašymai dėl pakeitimų Lenktynių komitetui turi būti pateikti
esant pirmai realiai galimybei.
20. RADIJO RYŠYS
20.1. Varžbybų radijo ryšio VHF kanalas bus 67
20.2. 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.
21. JACHTOS APMATAVIMO IR ĮRANGOS KONTROLĖ
Jachtos ir jos įrangos atitikimas klasės taisyklėms ir Lenktynių instrukcijai gali būti patikrintas bet kuriuo metu.
22. REKLAMA
Jachtos privalo rodyti varžybų reklamą, pateiktą varžybų organizatorių

23. OFICIALŪS LAIVAI
Oficialūs laivai turės vėliavėlę su užrašu „RC“.
24. APDOVANOJIMAI
24.1. Regatos uždarymas ir apdovanojimai įvyks gegužės 28d. 20.40 val. ant pagrindinės scenos Nidoje.

24.2. Prizai bus tokie: pirmų trijų vietų nugalėtojai bus apdovanojami diplomais. Galimi 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.

Lenktynių komiteto pirmininkas Emilis Valentinaitis +370 658 71125
Protestų komiteto pirmininkas Emilis Valentinaitis
Vyr. Sekretorė Paula Jomantaitė

PRIEDAS A – LENKTYNIŲ ZONA

PRIEDAS B – DISTANCIJA

ORC:
START-1-2-1-2-FINISH
1 ir 2 ženklai paliekami kairiame borte

