
 

 

Vilniaus miesto Jachtklubo valdybos posėdžio 
Protokolas 2016 m. sausio 14 d. 

 
                                           PROTOKOLO Nr.  01/16;   2016 01 14, Vivulskio 6, Vilnius 
Posėdžio pirmininkas – komandoras Linas Baublys. 
Posėdyje dalyvavo: 
Valdybos nariai:  Kęstutis Jurevičius, Liutauras Kižys, Mantas Klimantavičius, Simonas 
Rasimačius, Stanislovas Butkevičius. 
VJ nariai: Eugenijus Čabys 
Posėdžio sekretorius – Linas Baublys 
 
DARBOTVARKĖ  

1. Vilniaus jachtklubo varžybų 2016 m. sezono įskaitos reitingų nuostatų tvirtinimas. 
2. Vilniaus jachtklubo varžybų 2016 m. tipinių nuostatų aptarimas - diskusija. 
3. Vilniaus jachtklubo varžybose taikomų jachtų matavimų naujovės. 
4. Grupių sudarymo naujovės 2016m. Platu25 grupės klausimas. 
5. Galvės taurė 2016 m. ir VJ 90-mečio paminėjimas. 
6. Kiti klausimai. 
 

NUTARTA: 
 
1. Patvirtinti: a) reitingų skaičiavimo nuostaus naudojant naują taškų už vietas grupėje skaičiavimo 
formulę, b) įskaitinių regatų sąrašą. Paskelbti internetiniame puslapyje. 
 
2. Pavesti Stanislovui parengti Vilniaus jachtklubo varžybų 2016 m. tipinių nuostatų projektą pagal 
išsakytas pastabas: sudaroma nauja Platu25 grupė, grupės regatos metu nekeičiamos ir 
nejungiamos nepriklausomai nuo dalyvių skaičiaus, regatos handikapinės, laikai grupėse 
perskaičiuojami naudojant TOD ir VJ-DH2016 formulę, starto mokestis mažinamas pusiau jachtai jei 
jos kapitonas VJ narys, rekomenduojamas starto mokestis jachtai 8 – 16 eurų ir t.t. 
 
3.  Pačios formulės VJ-DH2016 nekeisti, matavimo liudijime taip pat pridėti pasirašytinai savininkui 
lentelę D apskaičiavimui su visais leidžiamais papildomais svoriais (akumuliatorius, variklis, 
grindelės, pajolai, gultai ir pan.) Palikti atvirus klausimus tolimesnei diskusijai dėl: priekinio trikampio, 
genakerio, burių medžiagos, amžiaus (dakronas, kevlaras ir pan.) įtakos lenktyniniam balui. Visos 
dar nesvertos jachtos privalo iki sezono pasisverti pagal reikalavimus paruošus jachtą ir papildomą 
leidžiamą įrangą kontroliniam svėrimui. 
 
4. Platu25 savininkų prašymu jiems sudaryti VJ regatose atskirą grupę, pakeisti grupių numeraciją. 
 
5. Pristatyta idėja 2016m. Galvės taurės programoje numatyti oficialų renginį VJ 90-mečio 
paminėjimui, į renginį pakviečiant garbingus svečius (prezidentę, ministrą pirkininką, Vilniaus merą, 
LBS prezidentą). Pasiūlyta Vilniaus Jachtklubą įvardinti kaip Galvės Taurės bendraorganizatorių ir 
apie tai komunikuoti renginio reklaminėje medžiagoje. Kadangi Vilniaus jachtklubas rugsėjo mėnesį 
organizuoja atskirą 90-mečio regatą klausimą plačiau aptarti su VJ nariais ir tik tada priimti 
sprendimą. Reikėtų sudaryti jubiliejaus minėjimui organizacinį komitetą. Pasiūlyti Vilniaus Jachtklubo 
valdybos nariai Simonas ir Liutauras, kurie padės sudaryti programą ir įsitrauks į organizacinį 
procesą. 
 
6. Pasiruošiant VJ 90-mečio minėjimui, pavasarinės talkos metu būtina sutvarkyti jachtklubo teritoją: 
nušienauti žolę, išvežti kilblokus ir atlaisvinti apatinę krantinę švertbotams, o viršutinę pievutę 
atlaisvinti, išvalyti ir paruošti kempingavimui. Darbus derinti su UAB „Trakų žalgirio jachtklubas“. 
 
7. Priimti Mindaugą Rutkauską į VJ narius. 
 
8. Kitą valdybos posėdį rengti 2016 02 18. 
 
                  Valdybos posėdžio sekretorius            Linas Baublys 


