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          VILNIAUS  J/K  2017 m. KREISERINIO BURIAVIMO VARŽYBŲ NUOSTATAI 
 
1. VARŽYBŲ  TIKSLAS, VADOVAUJANTI  ORGANIZACIJA . DOKUMENTAI,            KURIAIS  

VADOVAUJAMASI  VYKDANT  REGATAS  
1.1. Vilniaus kreiserinio buriavimo varžybos rengiamos siekiant populiarinti šį sportą, išaiškinti pajėgiausius 

kreiserinių jachtų buriuotojus, tobulinti buriuotojų sportinį meistriškumą. Varžyboms vadovaujanti organizacija 
yra Vilniaus Jachtklubas ir jo paskirtas Lenktynių Komitetas. 

1.2. VARŽYBOS  VYKDOMOS  REMIANTIS  ŠIAIS DOKUMENTAIS (jeigu kitaip nenumato Lenktynių 
Instrukcija): 

      1.2.1    Tarptautinės buriavimo varžybų taisyklės –TBVT (WS RRS 2017-2020) 
      1.2.2    Kreiserinių jachtų matavimo taisyklės “VJ-DH 2015" 
      1.2.3    Tarptautinės  kreiserinių jachtų vertinimo ir matavimo taisyklės – ORC 2017 
                   (ORC Rating Systems 2017 ORC International and  ORC Club;  IMS 2017) 
      1.2.4   Varžybų tvarkaraštis, 
      1.2.5    Šie nuostatai,  
      1.2.6    Lenktynių instrukcija. 
 
2.       VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS  IR  DALYVIAI 
2.1.       Vilniaus kreiserinio buriavimo varžybos vykdomos Trakuose, Galvės ir Skaisčio ež. akvatorijose. Distancija 

skelbiama lenktynių instrukcijoje. (Žiūrėk varžybų tvarkaraštį) 
2.2.       Varžybose leidžiama dalyvauti visoms kreiserinėms jachtoms,kurios apmatuotos pagal "VJ-DH-2015” 

taisykles (jeigu kitaip nenumato “Lenktynių Instrukcija”) , turinčios galiojantį Tarptautinį laivo bilietą (TLB) su 
įdėklu, t.y. atlikusios Techninę apžiūrą ir atitinkančios  5-tos plaukiojimo kategorijos privalomo inventoriaus ir 
įrangos reikalavimams.  

2.3. Varžybų dalyviams jokie apribojimai netaikomi, išskyrus jachtų kapitonus, kurie privalo turėti atitinkamą jachtos 
laivavedžio kvalifikaciją.   

2.4.       Jachtos, kurių ilgis < arba = 6,0m. ir neturi TLB, arba kitų šalių jachtos turi būti atlikusios techninę apžūrą ir 
turi pateikti „B/j techninės apžiūros aktą“ bei „Privalomo inventoriaus ir įrangos sąrašą“ 5-tai plaukiojimo 
kategorijai.                 . 

2.5.        Varžybų dalyviai paraiškas paduoda Lenktynių komitetui instrukcijoje nurodytu laiku. Kartu su paraiškomis 
pateikiami dokumentai, nurodyti šių nuostatų  2.2 ;2.3; 2.4 punktuose. 

2.6.        Kiekvienų varžybų pirmojo plaukimo startas numatomas 12 val., jeigu kitaip nenumato “Lenktynių 
instrukcija”. 

2.7.       Lenktynių komitetas “Lenktynių instrukciją” paskelbia ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki pirmojo plaukimo 
starto Vilniaus  Jachtklubo tinklalapyje ir skelbimų lentoje Trakuose. 

 
3. VARŽYBŲ  ORGANIZAVIMAS ,  ĮSKAITOS  GRUPĖS, STARTINĖS GRUPĖS 

3.1 Jeigu kitaip nenumato “Lenktynių Instrukcija”, jachtos lenktyniauja  penkiose įskaitinėse kilinių jachtų grupėse, 
vienoje švertbotų ir vienoje “laisvoje” įskaitinėse grupėse. Kiekvienoje  įskaitinėje grupėje jachtų skaičius 
neribojamas ir jos nejungiamos į kitas įskaitines grupes.  

I-ji grupė-Platu25 
II-jigrupė-Projection762(Belone),..First8(Propaganda),..First7,5(Kirkė),..              
Hunter707(Maria),..Mantra7000(Tigra)..Banner28(LesCargot),..Bull7000(Muzika), Quantum26(Argentum)irkt.                                                                                                                                                                                                                                                                               
III-jigrupė-C25R,…ST-25,…C25RT,..CapellaM(Adrija),..Alegra..ir..kt.                                                                                                
IV-jigrupė -Frezi,.. Soto,.. Centilla,.. Joga,.. Jazz,.. Žaltys,.. Basta,.. Skanda,.. ir kt.  
V-jigrupė-C24,.. Becker27,.. Opty71,.. Nefrit,.. Neva,.. Rikošet.. 1/4T,.. Jeaneau18(TimeOut) ir kt. 
VI-ji grupė – Šverbotai. 
VII-ji grupė – „Laisvoji“ (Jachtos be matavimų). 
3.2.  Startinėje grupėje gali startuoti ne daugiau 16 jachtų. Esant didesniam jachtų skaičiui, startas     turi būti 
organizuojamas keliomis startinėmis grupėmis. Rekomenduojama : I startinė grupė – I-II įskaitinės grupės, II startinė 
grupė – III - IV – V įskaitinės grupės. 

       Bet kuriuo atveju ir nepriklausomai nuo jachtų skaičiaus, abi VI ir VII įskaitinės grupės startuoja kartu  
paskutinėje atskiroje startinėje grupėje. 
Nestartuojančios grupės  jachtos privalo netrukdyti startuojančios grupės jachtoms. 
 
4.      MOKESČIAI 
4.1   Varžybų organizavimui, jachtos starto mokestis nurodomas Lenktynių instrukcijoje ir sumokamas Lenktynių 
komitetui, pateikiant varžybų paraišką ir kitus dokumentus. Jei jachtos kapitonas yra Vilniaus jachtklubo narys, 
jachtos starto mokestis mažinamas pusiau. Rekomenduojamas jachtos starto mokestis   8-16 eurų. 
„Laisvosios“ įskaitinės grupės jachtos starto mokestis dvigubinamas, nepriklausomai nuo jachtos kapitono Vilniaus 
jachtklubo narystės. 



 
5.      MATAVIMAI  IR  KONTROLINIS  JACHTŲ  PATIKRINIMAS 
5.1 Regatos handikapinės, laikai II-V įskaitinėse grupėse perskaičiuojami naudojant TOD ir VJ-DH2015 formulę 
(arba ORC Club). VI-je (švertbotų) ir VII-je („Laisvojoje“) grupėse laikai perskaičiuojami pagal Jurgio Stabinio 
formulę. I grupėje laikai neperskaičiuojami, CT nenaudojamas. 
5.2   Visos jachtos privalo būti pasvertos. Prie matavimo liudijimo turi būti pridedama jachtos savininko pasirašyta 
„Burinės jachtos svėrimo lentelė“su visais nurodytais privalomais jachtos elementų ir įrangos svoriais. 
5.3 Lenktynių metu 5-tos plaukiojimo kategorijos privalomas inventorius ir įranga turi būti jachtoje.  
5.3 Matavimų ir kontrolinio jachtų privalomo inventoriaus ir įrangos patikrinimo laikas ir procedūra pateikiama 
Lenktynių instrukcijoje. 
 
6.     BAUDŲ  SISTEMA 
6.1   Lenktynių instrukcijoje gali būti įrašytos nuobaudos už standartinių ar specifinių taisyklių pažeidimus, kurias 
galės savo nuožiūra taikyti Lenktynių komitetas be nagrinėjimo. Tai keičia TBTV 63.1 ir Priedo A5 taisykles. 
 
7.       NUGALĖTOJŲ  NUSTATYMAS , APDOVANOJIMAI 
 7.1   Nugalėtojai kiekvienoje įskaitinėje grupėje nustatomi atskirai. Kiekviename plaukime kilinės jachtos užimta 
vieta nustatoma perskačiavus laiką. Jachtos  vieta galutinėje įskaitoje nustatoma pagal  taškų ( TBVT p.A4.1 linijinė 
sistema), surinktų įvykusiuose plaukimuose sumą. 

   7.2    Jachtų, užėmusių 1-3 vietas, įskaitinių grupių įgulos apdovanojamos atitinkamo laipsnio diplomais ir  prizais. 
    7.3    Jei  įskaitinėje grupėje yra trys arba dvi jachtos - apdovanojama tik pirmą vietą užėmusi jachta. Jeigu grupėje 
yra tik viena jachta – apdovanojimas nevykdomas. 
    7.4    Visos kreiserinės jachtos, dalyvaujančios Vilniaus jachtklubo regatose, varžosi  dėl  VJ KJ sezono taurės (žiūr. 
„VJ KJ taurės nuostatai 2017“). 
 

8.     ATSAKOMYBĖ. REKLAMA 
8.1  Buriuotojai dalyvauja regatose visiškai savo rizika.(žiūr. TBTV 4 taisyklę „ Jachta pati atsako už savo sprendimą 
dalyvauti ar tęsti dalyvavimą lenktynėse“). Vykdanti organizacija neprisiima atsakomybės už patirtą materialinę 
žalą, asmens sužalojimą ar mirtį, susijusius su regata, prieš ją, jos metu ar po jos. 
8.2. Galioja  WS reklamos 20 reglamentas. 
8.3. Renginio organizatorių, remėjų reklama, jos atributika ir vieta ant laivo nurodoma Lenktynių instrukcijoje ir yra 

privaloma. 
Nuostatus parengė:    Vilniaus J/K valdyba. 
Atsakingas  Stanislovas Butkevičius, m.t. 8 698 19019, e.p.: jogaltu@gmail.com 
 Vilnius, 2017.04.07 


