
 

 

Vilniaus miesto Jachtklubo valdybos posėdžio 
Protokolas 2016 m. vasario 17 d. 

 
                                           PROTOKOLO Nr.  02/17;   2016 02 17, Vivulskio 6, Vilnius 
Posėdžio pirmininkas – komandoras Linas Baublys. 
Posėdyje dalyvavo: 
Valdybos nariai:  Kęstutis Jurevičius, Liutauras Kižys, Mantas Klimantavičius, Simonas 
Rasimačius, Vygantas Stankus. 
VJ nariai: Viktoras Onačko 
Posėdžio sekretorius – Linas Baublys 
 
DARBOTVARKĖ  

 
1. VJ tipinių 2016 m. varžybų nuostatų galutinis tvirtinimas (pagal pateiktą Stanislovo projektą). 
2. Platu25 grupės lenktyniavimo taisyklės grupės viduje (matavimai, balai, monotipai, 

 handikapas). Diskusija. 
3. VJ 90-mečio minėjimas. 
4. VJ vaikų buriavimo klausimai. 
5. Delegatų į LBS knferenciją kovo m. išrinkimas. 
 

 
NUTARTA: 
 
1. Patvirtinti Stanislovo B. pateiktą Vilniaus jachtklubo varžybų 2016 m. tipinių nuostatų projektą 
suredaguotą pagal išsakytas pastabas. Pagrindinės naujovės: sudaroma nauja Platu25 grupė, 
grupės regatos metu nekeičiamos ir nejungiamos nepriklausomai nuo dalyvių skaičiaus, regatos, 
išskyrus I grupę,  handikapinės, laikai grupėse perskaičiuojami naudojant TOD ir VJ-DH2016 arbaa 
Stabinio formulę, starto mokestis mažinamas pusiau jachtai jei jos kapitonas VJ narys, 
rekomenduojamas starto mokestis jachtai 8 – 16 eurų. V ienbalsiai. 
 
2. Patu 25 grupė lenktyniauja kaip monotipai, t. y. handikapas netaikomas ir laikas nekoreguojamas, 
vieta plaukime grupėje užskaitoma pagal faktiškai užimtą vietą (taikoma ET, CT nenaudojamas). 
Platu 25 savininkai pateikia varžybų organizatoriams užpildytą, pasirašytą VJ-DH 2016 matavimo 
liudijimą (jeigu Platu25 savininkai vieningai nesusitars naudoti kitus matavimus), kuris bus 
naudojamas kaip laivo – monotipo matavimo liudijimas nagrinėjant protestus dėl matavimų. 
 
3. Viktoras O. Trakų pilyje-muziejuje organizuos informacinio stendo apie buriavimo istoriją Trakų 
ežeruose pastatymą vasaros laikotarpiui. Patį stendą reikia paruošti patiems VJ nariams. Villniaus 
jachtklubas rugsėjo mėnesį organizuos 90-mečio regatą. Po regatos nutarta organizuoti iškilmingą 
minėjimą (Trakų pilyje-muziejuje) ir šventinį banketą VJ nariams Slėnyje, arba Trakų žalgirio 
jachtklube, arba dar kur leis fin. ir kt. galimybės. Galimybes ir kainas sužinos Simas. Nutarta įsteigti 
ir pagaminti Vilniaus jachtklubo garbės ženklą ir juo jubiliejaus proga apdovanoti labiausiai 
nusipelniusius VJ narius (iki rugsėjo). Už-5, susilaikė-1. 
 
4. Kitam VJV posėdžiui paprašyta buriavimo trenerių pateikti vaikų sportinius planus ir fin. poreikius 
2016 m. sezonui. 
 
5. Išrinkta: 
Linas, Kąstytis, Simas, Vygantas, Mantas. Galutinai nuspręsti Nidoje vietoje, nes dar tiksliai 
neaiškku kas dalyvaus. Vienbalsiai. 
 
6. Kitą valdybos posėdį rengti 2016 03 17. 
 
                  Valdybos posėdžio sekretorius            Linas Baublys 


