Jūrinių jachtų taurė - "Klaipėda Jazz Race"
Nuostatai
Sau 18 08:57

 Sau 6 00:58
1. BENDROJI DALIS
1.1 Regatos organizatorius yra Lietuvos buriuotojų sąjunga (LBS) ir Klaipėdos jūrinis buriuotojų klubas.
1.2 Regata bus vykdoma pagal šias taisykles:
1.2.1. World Sailing (WS) Buriavimo varžybų taisykles (BVT 2017-2020).
1.2.2. ORC vertinimo ir matavimo taisykles.
1.2.3. IMS taisykles.
1.2.4.WS Specialieji jūriniai reglamentai; Visos lenktynės vyks pagal 4-tą kategoriją.
1.2.5. WS Buriavimo įrangos taisykles.
1.2.6. Šių varžybų nuostatus.
1.2.7. Lenktynių instrukciją (LI).
1.2.8. Jeigu yra prieštaravimų tarp Lenktynių instrukcijos ir šių varžybų nuostatų, Lenktynių instrukcija turi viršenybę.
1.2.9. Jeigu yra kalbiniai prieštaravimai interpretuojant taisykles, tai tekstas anglų kalba turi viršenybę.

2. TEISĖ DALYVAUTI
2.1. Regata yra atvira visoms jachtoms, pilnai atitinkančioms WS Specialiųjų Jūrinių reglamentų 2017- 2018 m. 4 kategorijos reikalavimams
2.2. Įgulos narių skaičius negali būti mažesnis nei 2 asmenys ir didesnis, nei įrašyta jachtos laivo biliete.
2.3. Jachtos vadas privalo turėti ne žemesnę kaip I eilės vairininko kvalifikaciją, išduotą Lietuvos buriuotojų sąjungos, ar kitos kvalifikacinės
organizacijos išduotą licenciją, atitinkančią regatos reikalavimams.
2.4. Regatos metu galima keisti įgulą. Apie įgulos pasikeitimus būtina raštu pranešti lenktynių komitetui. Jei pakeistas įgulos narys nebuvo
įrašytas į varžybų paraišką, jis turi susimokėti įgulos nario mokestį.

3. JACHTŲ GRUPĖS IR KLASĖS
Regatoje dalyvaujančios jachtos skirstomos į grupes:
3.1. Sportinė grupė – jachtos turinčios galiojanti ORC Club sertifikatą, skirstomos į dvi grupes:
Grupė

Grupės Pavadinimas

GPH

I

ORC-1

Lenktyninės jachtos, kurių GPH yra nuo 600,0 iki 645,0 s.

II

ORC-2

Lenktyninės-turistinės jachtos, kurių GPH yra nuo 645,1 iki 750,0 s.

3.2. Laisvoji grupė – jachtos neturinčios ORC Club sertifikato
3.3. Jachta gali pateikti paraišką tik į vieną grupę.
3.4. Jachtos turinčios galiojančius ORC Club sertifikatus į Laisvąją grupę neregistruojamos.

4. PARAIŠKOS IR REGISTRACIJA
4.1. Paraiškos dalyvauti regatoje turi būti pateiktos internetu adresu www.regatos.lt ne vėliau kaip iki gegužės 30 d., kartu sumokant varžybų
mokesčius. Paraišką pateikiant vėliau, regatos mokesčiai didinami 50%.
4.2. Registracijos Klaipėdoje metu dalyvaujanti jachta turi pateikti:
4.2.1. Galiojantį Tarptautinį laivo bilietą (TLB) su įdėklu.
4.2.2. Galiojantį jachtos matavimo sertifikatą pagal ORC Club .

4.2.3. Vardinę paraišką su įgulos narių parašais
4.2.4. Užpildytą WS Specialiųjų jūrinių reglamentų saugos priemonių sąrašą, kurį galima parsisiųsti iš www.regatos.lt .
4.3. Įgulos nariai iki 18 metų pateikia tėvų ar globėjų atitinkamus sutikimus, leidžiančius dalyvauti regatoje.

5. MOKESČIAI
5.1. Regatos dalyviai moka šiuos startinius mokesčius:
5.1.1. Jachtos mokestis- 40 EUR kiekvienai jachtai.
5.1.2. Dalyvio mokestis - 20 EUR už kiekvieną dalyvį.
5.1.3. Dalyviams, jaunesniems nei 22 ar vyresniems nei 65 metų - 5 EUR už kiekvieną dalyvį.
5.2. LBS nariams galioja 50 % nuolaida. Jachtos mokesčiui nuolaida negalioja.

6. TVARKARAŠTIS
2017 metų birželio 2 d. (Penktadienis) - IN PORT JAZZ RACE
13:00 – 15:00 – Dalyvių registracija kruizinių laivų terminale, Pilies uoste
15:15 – Kapitonų pasitarimas
16:00 – IN PORT JAZZ RACE lenktynių startas
20:00 – IN PORT JAZZ RACE dalyvių apdovanojimai, kruizinių laivų terminalas
JŪRINIŲ JACHTŲ TAURĖ „KLAIPEDA JAZZ RACE“
2017 metų birželio 3 d. (Šeštadienis)
I ETAPAS
10:30 – Kapitonų pasitarimas
12:00 – Pirmųjų lenktynių startas
16:00 – Antrųjų lenktynių startas
2017 metų birželio 4 d. (Sekmadienis)
II ETAPAS
10:30 – kapitonų pasitarimas, kruizinių laivų terminalas, Pilies uostas
12:00 – Trečiųjų lenktynių startas
16:00 – JŪRINIŲ JACHTŲ TAURĖS „KLAIPEDA JAZZ RACE“ apdovanojimai, kruizinių laivų terminalas, Pilies uostas

7. DISTANCIJOS
7.1. Regatos lenktynių distancijos bus skelbiamos lenktynių instrukcijoje, o taip pat jachtų atstovų ir teisėjų pasitarimo metu prieš kiekvieną
regatos etapą.
7.2 IN PORT JAZZ RACE lenktynės vykdomos Klaipėdos uoste,
7.3. JŪRINIŲ JACHTŲ TAURĖS „KLAIPEDA JAZZ RACE“ lenktynės bus vykdomos Baltijos jūroje.

8. TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS
8.1. IN PORT JAZZ RACE ir JŪRINIŲ JACHTŲ TAURĖS „KLAIPEDA JAZZ RACE“ varžybose Sportinei grupei bus taikoma Offshore
Time-on-Distance (ToD) skaičiavimo Sistema, išskyrus lenktynes priešvėjinėje - pavėjinėje distancijoje, kur bus taikoma Inshore Time-onDistance (ToD) laiko perskaičiavimo Sistema.
8.2. IN PORT JAZZ RACE ir JŪRINIŲ JACHTŲ TAURĖS „KLAIPEDA JAZZ RACE“ Laisvajai grupei rezultatai skaičiuojami pagal faktinį
sugaištą laiką.
8.3. Jachtos vieta JŪRINIŲ JACHTŲ TAURĖS „KLAIPEDA JAZZ RACE“ kiekvienos grupės jachtoms nustatoma pagal taškų, surinktų
visose įvykusiose lenktynėse , sumą. Bus taikoma BVT A priedo Linijinė taškų skaičiavimo sistema
8.4. Greičiausia JŪRINIŲ JACHTŲ TAURĖS „KLAIPEDA JAZZ RACE“ jachta pagal perskaičiuotą laiką yra sportinės grupės jachta,
užėmusi pirmąją vietą.

9. REKLAMA
9.1. Varžybose galios TBF (ISAF (World Sailing)) 20 Reglamentas.
9.2. Gali būti reikalaujama rodyti vykdančios organizacijos pateiktą reklamą. Jachtos, nevykdančios šio reikalavimo, gali būti baudžiamos
lenktynių komiteto sprendimu.

10. PRIZAI
10.1. IN PORT JAZZ RACE nugalėtojai apdovanojami KLAIPĖDA JAZZ festivalio prizais ir diplomais
10.2. JŪRINIŲ JACHTŲ TAURĖ „KLAIPEDA JAZZ RACE“ nugalėtojams bus įteikiami tokie prizai:
10.2.1. Pereinamąja KLAIPEDA JAZZ RACE taure apdovanojama greičiausia sportinės grupės jachta.
10.2.2 Jachtos, kiekvienoje sportinėje įskaitinėje grupėje iškovojusios 1-3 vietas, apdovanojamos prizais ir diplomais.
10.3. Jachtos, laisvojoje grupėje iškovojusios 1-3 vietas,apdovanojamos diplomais.
10.4. Atskiros jachtos arba organizacijos gali įsteigti papildomus prizus. Prizai ir jų įteikimo nuostatai pateikiami lenktynių komitetui iki
regatos atidarymo.

11. LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA
Lenktynių instrukcija paskelbiama 2017 m. birželio 2 d. iki 12.00 val. oficialioje skelbimų lentoje, kuri bus Klaipėdos pilies uosto
administracinio pastato vestibiulyje.

12. ATSAKOMYBĖ
Buriuotojai dalyvauja regatoje pilnai savo rizika (žr. 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, nuo 2017 m. birželio 2 d. iki
birželio 4 d.

13. TEISIŲ Į RODYMĄ ŽINIASKLAIDOJE ATSISAKYMAS
Regatos dalyvis, dalyvaujantis Regatoje, supranta ir sutinka, kad Regatos ir jos renginių metu būtų filmuojama bei 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 užfiksuota medžiaga (vaizdo, audio, fotografijos ir kt.) nuosavybės teise 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.

14. KITA INFORMACIJA
Dėl kitos informacijos prašome kreiptis į LBS būstinę :
Mob. tel.: +370 699 52401
Tel.: +370 5 2788446
El.paštas: ltulbs@gmail.com

