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Regatos	  instrukcijos	  
1. Taisyklės	  

Regata	  vykdoma	  pagal	  šias	  taisykles:	  

1.1 Tarptautines	  2013-‐2016	  m.	  buriavimo	  varžybų	  taisykles	  (ISAF	  Racing	  Rules	  of	  Sailing	  2013-‐2016,	  RRS)	  
1.2 Tarptautines	  kreiserinių	  jachtų	  matavimo	  taisykles:	  „ORC	  Rating	  Systems	  2013;	  ORC	  International	  and	  ORC	  

Club“,	  „International	  Measuremeuant	  System	  IMS	  2013“	  
1.3 Regatos	  nuostatus	  ir	  instrukcijas	  
1.4 Jeigu	  yra	  prieštaravimai	  tarp	  regatos	  nuostatų	  ir	  regatos	  instrukcijų,	  pastarosios	  turi	  viršenybę	  

2. Pranešimai	  dalyviams	  
Pranešimai	  dalyviams	  skelbiami	  regatos	  skelbimų	  lentose:	  

2.1 Kreiserinėms	  jachtoms	  –	  Vilniaus	  Jacthklube	  
2.2 Sportinių	  jachtų	  klasėms	  (Laser,	  Optimist,	  470,	  Finn)	  –	  Trakų	  slėnio	  kempinge	  
2.3 Birželio	  8d.	  skelbimų	  lentos	  bus	  perkeltos	  į	  Trakų	  miesto	  centrą	  prie	  pagrindinės	  krantinės	  
2.4 Regatos	  facebook	  puslapyje	  https://www.facebook.com/GVKlubas	  

3. Instrukcijų	  pakeitimai	  
3.1 Regatos	  instrukcijų	  pakeitimai	  skelbiami	  ne	  vėliau	  kaip	  11.00	  valandą	  tos	  dienos,	  kuriai	  tie	  pakeitimai	  galioja	  
3.2 Bet	  kokie	  varžybų	  tvarkaraščio	  pakeitimai	  bus	  daromi	  iki	  20.00	  val.	  ir	  įsigalios	  sekančią	  dieną	  

4. Signalai	  krante	  
4.1 Signalai	  krante	  keliami	  ant	  prišvartuoto	  teisėjų	  laivo	  
4.2 Kai	  vėliava	  AP	  keliama	  krante,	  RRS	  signalo	  AP	  aprašyme	  „už	  1	  minutės“	  keičiama	  į	  „ne	  mažiau	  kaip	  už	  30	  

minučių“	  

5. Regatos	  tvarkaraštis	  
5.1 Varžybų	  datos	  

Diena	   ORC	  grupė	   OPEN	  grupė	   Sportinės	  klasės	  
Birželio	  1	  d.	   Sportiniai	  plaukimai	  	   Sportiniai	  plaukmai	  	   	  
Birželio	  6	  d.	   	   	   Sportiniai	  plaukimai	  	  
Birželio	  7	  d.	   Laivų	  paradas	   Laivų	  paradas	   Sportiniai	  plaukimai	  	  
Birželio	  8	  d.	   Navigacinis	  plaukimas	  	  

Sportiniai	  plaukimai	  	  
Navigacinis	  plaukimas	  	  
Sportiniai	  plaukimai	  

Navigacinis	  plaukimas	  	  

	   Apdovanojimai	   Apdovanojimai	   Apdovanojimai	  
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5.2 Plaukimų	  skaičius	  
Klasė	   Iš	  viso	  

plaukimų	  
Daugiausia	  plaukimų	  per	  dieną	  

ORC/OPEN	   6	   4	  
Optimist/470/Finn/Laser	   7	   4	  

5.3 Numatomas	  pirmo	  perspėjamojo	  signalo	  laikas	  
Diena	   Laikas	  
Birželio	  1	  d.	   12	  val.	  
Birželio	  6	  d.	   15	  val.	  
Birželio	  7	  d.	   12	  val.	  
Birželio	  8	  d.	   12	  val.	  

5.4 Paskutinę	  regatos	  dieną	  paskutinis	  perspėjamasis	  signalas	  duodamas	  ne	  vėliau	  kaip	  16.00	  val.	  

6. Regatos	  akvatorija	  
6.1 Regata	  vykdoma	  Galvės	  ežere	  

7. Distancijos	  
7.1 Priede	  A	  nurodytos	  plaukimų	  distancijos	  kiekvienai	  jachtų	  grupei,	  ženklų	  apsukimo	  tvarka	  bei	  bortai,	  kuriais	  turi	  

būti	  apsukti	  ženklai	  
7.2 Distancijos	  nebus	  trumpinamos,	  tai	  keičia	  RRS	  taisyklę	  32	  
7.3 Sportiniuose	  plaukimuose	  1	  ženklas	  bus	  pozicionuojamas	  kiek	  įmanoma	  toliau	  nuo	  starto	  prieš	  vėją	  
7.4 Navigaciniuose	  plaukimuose	  vartai	  A-‐B	  pozicionuojami	  kiek	  įmanoma	  toliau	  nuo	  starto	  prieš	  vėją	  

8. Ženklai	  
8.1 Ženklai	  1,	  2,	  3,	  A	  ir	  B	  bus	  geltonos	  pripučiamos	  bojos	  
8.2 Ženklai	  4	  ir	  5	  bus	  raudoni	  plūdurai	  
8.3 Finišo	  ženklai	  bus	  mėlyni	  plūdurai	  

9. Kliūtys	  
9.1 Žiūrovų	  vandens	  dviračiai	  bei	  valtys	  laikomi	  kliūtimis	  

10. Startas	  
10.1 Klasių	  vėliavos	  ir	  numatoma	  starto	  tvarka:	  

Eilės	  nr.	   Klasė	   Vėliava	  
1	   470	   470	  	  klasės	  vėliava	  
2	   Finn	   Finn	  klasės	  vėliava	  
3	   Laser	   Laser	  klasės	  vėliava	  
4	   Optimist	   Optimist	  klasės	  vėliava	  
5	   ORC	   Pennant	  1	  
6	   OPEN	   Pennant	  2	  

10.2 Plaukimų	  startai	  duodami	  pagal	  RRS	  26	  taisyklę:	  
Signalas	   Vėliava	   Garsinis	  signalas	   Laikas	  
Perspėjamasis	   Klasės	  vėliava	  (ir	  J	  navigaciniam	  

plaukimui)	  
1	  Trumpas	   5	  minutės	  

Paruošiamasis	   P,	  I	  arba	  juoda	  vėliava	   1	  Trumpas	   4	  minutės	  
Vienos	  minutės	   Paruošiamosios	  vėliavos	  nuleidžiamos	   1	  Ilgas	   1	  minutė	  
Starto	   Nuleidžiama	  klasės	  vėliava	   1	  Trumpas	   0	  minučių	  

10.3 Visų	  grupių	  sportinių	  plaukimų	  starto	  linija	  bus	  tarp	  raudonos	  vėliavos	  teisėjų	  laive	  ir	  ženklo	  3	  
10.4 Visų	  grupių	  navigacinių	  plaukimų	  starto	  linija	  bus	  tarp	  raudonos	  vėliavos	  teisėjų	  laive	  ir	  mėlynos	  bojos	  

vandenyje	  
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10.5 Perspėjant	  apie	  navigacinį	  plaukimą,	  drauge	  su	  klasės	  vėliava	  keliama	  vėliava	  J	  
10.6 Laivai,	  laukiantys	  savo	  starto	  procedūros	  privalo	  laikytis	  atokiai	  nuo	  starto	  linijos	  ir	  regatos	  distancijos	  
10.7 Startas	  atviras	  5	  minutes,	  tai	  keičia	  RRS	  taisyklę	  A4.	  

11. Ženklų	  pakeitimai	  
11.1 Keisdami	  distanciją	  teisėjai	  perkels	  originalų	  ženklą	  (arba	  finišo	  liniją)	  į	  naują	  poziciją	  

12. Finišas	  
12.1 Finišo	  linija	  bus	  tarp	  mėlynos	  vėliavos	  teisėjų	  laive	  ir	  mėlynos	  bojos	  

13. Nuobaudos	  
13.1 ORC	  ir	  OPEN	  klasėms	  Dviejų	  apsisukimų	  bauda	  keičiama	  Vieno	  apsisukimo	  bauda,	  tai	  keičia	  RRS	  taisyklę	  44.1	  

14. Laiko	  apribojimai	  
14.1 Sportinę	  distanciją	  plaukiančios	  jachtos,	  nekirtusios	  finišo	  linijos	  per	  60	  minučių	  nuo	  plaukimo	  starto,	  laikomos	  

nefinišavusiomis.	  Tai	  keičia	  taisyklę	  35	  
14.2 Navigacinę	  distanciją	  plaukiančios	  jachtos,	  nekirtusios	  finišo	  linijos	  per	  30	  minučių	  po	  pirmosios	  teisingai	  

distanciją	  apiplaukusios	  tos	  pačios	  startinės	  grupės	  jachtos	  finišo,	  laikomos	  nefinišavusiomis.	  Tai	  keičia	  taisykles	  
35	  ir	  A4	  

15. Protestai	  ir	  prašymai	  dėl	  rezultatų	  ištaisymo	  
15.1 Protestuojant	  nebūtina	  pakelti	  protesto	  vėliavos,	  tai	  keičia	  RRS	  taisyklę	  61.1 
15.2 Ketinanti	  paduoti	  protestą	  jachta	  turi	  apie	  tai	  pranešti	  lenktynių	  komitetui	  tuoj	  pat	  po	  finišo 
15.3 Protesto	  įteikimo	  laiko	  limitas	  yra	  30	  minučių	  po	  paskutinio	  laivo	  finišo	  paskutiniajame	  dienos	  plaukime	  
15.4 Pranešimai	  apie	  protestus	  bus	  skelbiami	  praėjus	  ne	  daugiau	  kaip	  15	  minučių	  po	  protestų	  įteikimo	  laiko	  limito	  
15.5 Paskutinę	  regatos	  dieną	  prašymai	  atstatyti	  rezultatą,	  pagrįsti	  protestų	  komiteto	  sprendimais,	  įteikiami	  ne	  vėliau	  

kaip	  per	  30	  minučių	  po	  to,	  kai	  tie	  sprendimai	  paskelbiami.	  Tai	  keičia	  taisyklę	  62.2	  
15.6 Protestų	  komiteto	  sprendimai	  yra	  galutiniai	  ir	  neginčijami	  kaip	  nurodyta	  RRS	  taisyklėje	  70.5	  

16. Taškai	  
16.1 Taškai	  skaičiuojami	  pagal	  linijinę	  sistemą	  
16.2 Regata	  laikoma	  įvykusia,	  jei	  įvyksta	  bent	  vienas	  plaukimas	  
16.3 Įvykdžius	  6	  arba	  daugiau	  plaukimų,	  jachtos	  taškai	  skaičiuojami	  sumuojant	  visuose	  plaukimuose	  surinktus	  taškus	  

ir	  atimant	  blogiausio	  jos	  plaukimo	  taškus	  

17. Dalyvių	  saugumas	  
17.1 Pasitraukusi	  iš	  lenktynių	  jachta,	  turi	  apie	  tai,	  kaip	  galima	  greičiau,	  informuoti	  regatos	  teisėjus.	  

18. Reklama	  
18.1 Ant	  kreiserinių	  jachtų	  tvirtinami	  rėmėjų	  lipdukai	  ir	  vėliavėlės	  
18.2 Ant	  sportinių	  klasių	  laivų	  tvirtinami	  rėmėjų	  lipdukai	  

19. Apdovanojimai	  
19.1 Regatos	  uždarymas	  ir	  apdovanojimai	  įvyks	  liepos	  21	  dieną	  18	  val.	  Trakų	  miesto	  šventės	  pagrindinėje	  scenoje	  
19.2 Nugalėtojai	  kiekvienoje	  įskaitinėje	  grupėje	  bus	  apdovanoti	  taurėmis,	  medaliais,	  diplomais	  ir	  rėmėjų	  prizais	  
19.3 Įskaitinės	  grupės:	  ORC,	  OPEN,	  Finn,	  470,	  Laser,	  Laser	  R,	  Laser	  4.7,	  Optimist	  A,	  Optimist	  B	  
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20. Dalyvių	  atsakomybė	  
20.1 Visą	  riziką,	  susijusią	  su	  sprendimu	  dalyvauti	  lenktynėse,	  dalyvis	  prisiima	  sau.	  (Taisyklė	  4:	  “Sprendimas	  dalyvauti	  

lenktynėse”).	  Varžybų	  organizatoriai	  neatsakys	  už	  dalyvių	  inventoriaus	  nuostolius,	  asmens	  sužalojimą	  ar	  mirtį	  
susijusius	  su	  regata,	  prieš	  ją,	  jos	  metu	  ar	  po	  jos.	  	  
	  

	  

Priedas	  A	  Distancijos	  schema	  1	  
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ORC grupė: S – 1 – 3 – 1 – 3 – F
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Priedas	  A	  Distancijos	  schema	  2	  
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OPEN grupė: S – 1 – 2 – 3 – F
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Priedas	  A	  Distancijos	  schema	  3	  
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Startas

OPTIMIST: S – 1 – 3 – 1 – 2 – 3 – F
LASER, 470, FINN: S – 1 – 3 – 1 – 3 – 1 – 2 – 3 – F
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Priedas	  A	  Distancijos	  schema	  4	  
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Finišas

Vėjas

A

B

ORC OPEN S – vartai tarp A ir B – 1 – 2 – 3 – 1 – 2 – 3 – F
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Priedas	  A	  Distancijos	  schema	  5	  

	  

St
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Fi
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Vėjas

A

B

4

5

S – vartai tarp A ir B 
– 4 – 5
– 4 – 5
– F

S – vartai tarp A ir B 
– 4 – 5
– 4 – 5
– 4 – 5
– F


