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VARŽYBŲ NUOSTATAI
1. VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI
1.1 Varžybas organizuoja ir vykdo Kauno buriavimo mokykla „Bangpūtys“. Vykdanti
organizacija įsipareigoja:
1.1.1 padengti varžybų aptarnavimo išlaidas (varžybų aptarnavimo katerių kuras), užtikrinant
varžybų dalyvių saugumą ant vandens.
1.1.2 apdovanoti atminimo taurėmis ir diplomais varžybų nugalėtojus bei prizininkus.
1.1.3 apmokėti už teisėjavimo paslaugas.

2. TAISYKLĖS
2.1 Varžybos vykdomos pagal ISAF 2013-2016 m. BVT, šiuos nuostatus ir lenktynių
instrukcijas.
2.2 Bus taikomos jachtų klasių taisyklės su šiomis išimtimis:
2.2.1 Visose Optimist jachtų klasės įskaitose dalyviai gali startuoti su „Plastolit“ ir kitų
gamintojų korpusais. Korpuso ir jo dalių, rangauto bei burės matmenys ir kiti techniniai
parametrai turi atitikti Tarptautinėms Optimist klasės taisyklėms (International Optimist Class
Rules).
2.3 Ketinanti paduoti protestą Optimist klasės jachta apie tai turi pranešti finišo teisėjams tuoj
pat po finišo. Tai keičia BVT 61.1(a) taisyklę.
2.4 Jeigu tekstuose yra kalbinių prieštaravimų, tekstas anglų kalba turi viršenybę.
2.5 Jeigu yra prieštaravimų tarp Lenktynių instrukcijos ir šių varžybų nuostatų, Lenktynių
instrukcija turi viršenybę.

3. REKLAMA
3.1 Varžybose galios TBF (ISAF) 20 Reglamentas.
3.2 Gali būti reikalaujama rodyti vykdančios organizacijos pateiktą reklamą.

4. TEISĖ DALYVAUTI IR PARAIŠKOS
4.1 Varžybos atviros asmeninės.
4.2 Dalyvių amžius ir įskaitos:
Jachtų/burlenčių
klasė
Optimist (jauniai)
Optimist (jaunučiai)
Laser Radial
Laser 4,7
Finn
470
Burlentė Viper 80/5,5
Burlentė Viper 80/7,0

Įskaita/ gim. metai
Absoliuti/2000 ir jaunesni
Absoliuti/2004 ir jaunesni
Absoliuti/2000 ir vyresni
Absoliuti/1998 - 2003
Absoliuti
Absoliuti
Absoliuti/2000 ir jaunesni
Absoliuti/1997 ir jaunesni

4.3 Varžybose Optimist jachtų klasės dalyviai (jauniai ir jaunučiai) startuoja vienoje startinėje
grupėje.
4.4 Dalyvių registracija vykdoma Kauno buriavimo mokyklos „Bangpūtys“ patalpose,
R.Kalantos g. 124, pateikiant, LBS patvirtintos formos, užrašą varžyboms.
4.5 Visi Kauno buriavimo mokyklos „Bangpūtys“ buriuotojai ir kiti varžybų dalyviai iki 18
metų amžiaus, kartu su vardine paraiška, privalo pateikti galiojančią sveikatos pažymą (Forma
Nr. 068/a).

5. VARŽYBŲ TVARKARAŠTIS
5.1 Dalyvių registracija vyks pirmą varžybų dieną nuo 10:00 val. iki 12:00 val.
5.2 Varžybų organizatorių posėdis su teisėjais, komandų vadovais ir treneriais, pirmąją varžybų
dieną, vyks 14.45 val. Planuojamas Perspėjamojo signalo laikas pirmam plaukimui - 15.55 val.
5.3 Varžybose planuojama vykdyti 7 plaukimus. Per vieną dieną gali būti vykdomi ne daugiau
kaip 3 plaukimai.
5.5 Paskutinę varžybų dieną „Perspėjamasis“ signalas, visoms jachtų klasėms, nebus duodamas
po 15:00 val.

6. VĖJO LIMITAS
Burlenčių Viper 80/5,5 lenktynėms vykdyti, maksimalus leistinas vėjo greitis yra 8 m/s. Jei vėjo
greitis didesnis kaip 8 m/s startas neduodamas, o startavusios šių klasių lenktynės nutraukiamos.
Šį sprendimą priima vyriausias varžybų teisėjas ir pagal šį nuostatų punktą dalyvis negali
prašyti rezultato atitaisymo. Tai keičia BVT 62.1(a) taisyklę.

7. LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA
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Lenktynių instrukcija bus iškabinta Kauno buriavimo mokyklos „Bangpūtys“ vestibiulyje
esančioje oficialioje skelbimų lentoje pirmą varžybų dieną iki 12:00 val.

8. VARŽYBŲ VYKDYMO VIETA
Varžybos vykdomos Kauno marių akvatorijoje ties Kauno žalgirio jachtklubo uostu.

9. DISTANCIJOS
Lenktynių distancijų schemos bus skelbiamos Lenktynių instrukcijoje.

10. TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS
10.1 Varžybos laikomos įvykusiomis, jei bus įvykdyti ne mažiau kaip 3 plaukimai.
10.2 Jei varžybų metu įvykdomi mažiau kaip 5 plaukimai, jachtos taškai surinkti visuose
plaukimuose bus galutiniai.
10.3 Kai varžybose įvyko 5-7 plaukimai, tai jachtos surinkti taškai bus galutiniai, neįskaitant
vieno blogiausio plaukimo.

11. PAGALBINIAI LAIVAI
11.1 Visi pagalbiniai komandų atstovų ir trenerių laivai privalo registruotis Lenktynių komitete
pateikiant vardines paraiškas.
11.2 Komandos kiekvienai 15 jachtų grupei privalo turėti vieną katerį saugumui užtikrinti.
Vardinėje paraiškoje turi būti nurodytas katerio numeris ir burių numeriai jachtų, už kurių
saugumą jis atsakingas.
11.3 Individualiai varžybose dalyvaujantys buriuotojai ar komandos, turinčios mažiau kaip 15
jachtų grupę, kartu su vardine paraiška turi pateikti raštišką katerio vairininko patvirtinimą,
kuriuo jis įsipareigoja užtikrinti dalyvio(ių) saugumą varžybų metu.

12. RADIJO RYŠYS
Išskyrus ypatingą atvejį, jachta negali nei priimti, nei perduoti radijo ryšio signalų, neprieinamų
visoms jachtoms. Šis apribojimas taikomas ir mobiliesiems telefonams.

13. PRIZAI
13.1 Varžybų taurės bus įteiktos visų jachtų klasių pirmų vietų laimėtojams. Antrą ir trečią vietą
užėmę dalyviai apdovanojami diplomais.
13.2 Optimist jachtų klasėje, varžybų taurės bus įteiktos jaunių ir jaunučių įskaitose pirmų –
trečių vietų laimėtojams ir pirmoms trim geriausią vietą absoliučioje įskaitoje užėmusioms
mergaitėms, jeigu jos vykdo šios instrukcijos 13.3 punkto reikalavimus.
13.3 Jei įskaitinėje grupėje startavo mažiau kaip 4 laivai, nepriklausomai nuo paduotų paraiškų
skaičiaus - apdovanojama tik pirma vieta.
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13.4 Individualūs asmenys ar organizacijos gali įsteigti papildomus prizus. Prizai ir jų įteikimo
nuostatai pateikiami lenktynių komitetui iki varžybų pradžios.

14. ATSAKOMYBĖ
14.1 Varžybų organizatoriai neatsako už materialinius nuostolius, ar dalyvio sužalojimą arba
mirtį, susijusius su varžybomis, prieš jas, jų metu ir po jų.
14.2 Buriuotojai varžybose dalyvauja vien savo rizika (BVT 4 taisyklė).
14.3 Už jachtų paruošimą varžyboms, įskaitant ir gelbėjimo priemones, atsako dalyvio treneris
arba pats dalyvis, jei jis turi 18 metų.

15. KITA INFORMACIJA
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į:
Rolandas Žentelis
Mob. tel.: +370 650 98384
Tel.: +370 37 407673
Fax.: +370 37 769400
El.paštas: rze.sailing@gmail.com
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