Vilniaus miesto Jachtklubo valdybos posėdžio
Protokolas 2015 m. gruodžio 2 d.
PROTOKOLO Nr. 04/15; 2015 12 02, Vivulskio 6, Vilnius

Posėdžio pirmininkas – komandoras Linas Baublys.
Posėdyje dalyvavo:
Valdybos nariai: Kęstutis Jurevičius, Liutauras Kižys, Simonas Rasimačius, Vygantas
Stankus, Stanislovas Butkevičius.
VJ nariai: Eugenijus Čabys
Posėdžio sekretorius – Linas Baublys
DARBOTVARKĖ
1. Visuotinio susirinkimo dienotvarkės tvirtinimas.
2. Patalpų paremontavimo klausimas.
3. Diskusija dėl 2016 metų sezono varžybų organizavimo - varžybų kalendoriaus, matavimų,
įskaitinių grupių sudarymo principų, metinės įskaitos reitingų skaičiavimo klausimai.
4. Vilniaus jachtklubo atributika.
NUTARTA:
1. Patvirtini tokią Vilniaus jachtklubo narių susirinkimo, vyksiančio gruodžio 11 d. 18val. Dienotvarkę:
1. Krištolo taurės ir metinės įskaitos buriuotojų apdovanojimai.
2. Smiltynės jachtklubo atstovo pranešimas.
3. Komandoro ir iždininko ataskaitos.
4. Vilniaus vaikų buriavimo mokyklos 2015 m. pasiekimai ir planai 2016.
5. Kreiserinio buriavimo varžybų organizavimo naujovės 2016.
6. Pramoginė dalis – vakaronė.
2. Nutarta: paremontuoti po naujųjų metų: galutinai sutvarkyti gipso lubas, perdažyti atsilupusius
langų rėmus, sutvarkyti durų rankeną, sutvarkyti apšvietimą.
3. Nutarta:
- pristatyti varžybų kalendorių visuotinam susirinkimui, išklausyti buriuotojų pastabas,
- grupių varžybose nesujunginėti, jei grupėje 3 ir mažiau dalyvių apdovanoti tik pirmą vietą,
jei vienas - neapdovanoti, patikslinti tipinius nuostatus – 5 kat. inventorius jachtoje varžybų
metu privalomas, įvesti inkaro min. svorio formulę. Po finišo vyr. teisėjas dėl protesto ar savo
nuožiūra priima sprendimą kurias jachtas patikrinti, tikrinimą atlieka protestų komiteto
pirmininkas, jachtos atsisakymas priplaukti patikrinimui ar nepriplaukimas, nepilnas 5 kat.
inventoriaus komplektas, nėra visų deklaruotų matavimuose D skaičiavime daiktų - jachta
diskvalifikuojama tam plaukimui be nagrinėjimo,
- starto grupėje maksimalus jachtų skaičius 16 - taikyti be išimčių.
- VJ DH 2016 matavimų blankuose 2016 m. įvesti D apskaičiavimo lentelę su tusčios jachtos
ir papildomai leidžiamos įrangos pagal svėrimo taisykles svoriu.
- skaičiuojant metinę įskaitą Šeimos regatos į metinę įskaitą neįtraukti, atmetimų netaikyti,
naudoti naują taškų formulę T=(N+1)-V arba T=3+100(lgN-lgV). T- taškai už regatą, Ndalyvių skaičius grupėje, V - užimta vieta grupėje, Simas susirinkimui pateiks pvz. kaip
keičiasi taškai priklausomai nuo grupės skaitlingumo ir užimtos vietos,
4. Nutarta: į susirinkimą atvykusiems VJ nariams įteikti po jachtklubo lipduką, lipdukus pardavinėti
priklausomai nuo dyžio po 1, 2, 3 eurus, marškinėlius ir kepuraites įteikinėti kaip prizus.
Valdybos posėdžio sekretorius

Linas Baublys

