Vilniaus miesto Jachtklubo valdybos posėdžio
Protokolas 2016 m. lapkričio 09 d.
PROTOKOLO Nr. 11/09; 2016 11 09, Vivulskio 6, Vilnius

Posėdžio pirmininkas – komandoras Linas Baublys.
Posėdyje dalyvavo:
Valdybos nariai: Kęstutis Jurevičius, Liutauras Kižys, Mantas Klimantavičius, Simonas
Rasimačius, Vygantas Stankus, Stanislovas Butkevičius
VJ nariai: -Eugenijus Čabys
Posėdžio sekretorius – Linas Baublys
DARBOTVARKĖ
1. Susirinkimo data ir dienotvarkė.
2. 2017 m. buriavimo sezono tvarkaraštis.
3. 2017 m. buriavimo varžybų formatas.
4. Patalpų remonto klausimas.
NUTARTA:

1. Nutarta: surengti Vilniaus Jachtklubo narių visuotinį susirinkimą 2016 m. gruodžio 9 d.
(penktadienį), 18 val., jachtklubo būstinėje adresu Vytenio g. 6 / A.Vivulskio g. 23, Vilniuje.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Krištolo taurės ir VJ sezono įskaitos apdovanojimai
2. Komandoro pranešimas (Pranešėjas: L.Baublys)
3. Iždininko ataskaita (Pranešėjas: K.Jurevičius)
4. LBS ataskaitinio - rinkiminio suvažiavimo delegatų tvirtinimas
5. VJ Statuto ir valdymo organų pakartotinis patvirtinimas (Pranešėjas: L.Baublys)
6. Kiti klausimai ir vakaronė.
2. Patvirtintas 2017 m. buriavimo sezono Trakuose buriavimo varžybų preliminarus tvarkaraštis:
0.

VISUOTINĖ PAVASARINĖ VJ TALKA
PAVASARIO REGATA - FUJIFILM
1.
TAURĖ
2. ŠEIMOS REGATA I
GALVĖS TAURĖ 2017
Kreiserinės jachtos: Platu25, ORC, Open
3.
Optimist, Laser, Finn, Cadet, RS-Feva,
RS-Tera, RS-Aero
4. VILNIAUS MERO TAURĖ
5. JONINIŲ REGATA
6. "KARŪNOS" REGATA
VILNIAUS ČEMPIONATAS
7. Kreiserinės jachtos VJ-DH2015
Optimist, Laser, RS-(07.1-2)
8. ŠEIMOS REGATA II
9. KURŠIŲ MARIŲ REGATA
10. VIENUTININKŲ TAURĖ
11. KAZINO REGATA
J. STABINIO TAURĖ
12. Kreiserinės jachtos VJ-20150604
Optimist, Laser, RS-Feva, RS-Tera

05.06

Vilniaus Jachtklubas

S. Rasimavičius

05.13

Vilniaus Jachtklubas

V. Stankus

05.20

Vilniaus Jachtklubas

K. Jurevičius

06.0206.04

Gero Vėjo Klubas

M. Klimantavičius

06.17
Vilniaus Jachtklubas
06.23-06.24 Vilniaus Jachtklubas
07.06
VJ ir VŠĮ Wind Lt

L. Baublys
L. Baublys
G. Černiauskas

07.15-07.16 Vilniaus Jachtklubas

L. Baublys

07.22
08.05-08.12
08.26
09.09

Vilniaus Jachtklubas
LBS
Vilniaus Jachtklubas
Vilniaus Jachtklubas

K. Jurevičius
L. Tamkvaitis
V. Krinickis
L. Baublys

09.16

Vilniaus Jachtklubas

M. Mudėnienė

13. RUDENS REGATA
14. KRIŠTOLO TAURĖ
15. HALLOWEEN'O REGATA

10.07
10.21
10.28

VJ
Vilniaus Jachtklubas
Neformalus judėjimas

L. Baublys
L. Baublys
L. Kižys

3. Varžybų formatas.
Mantas siūlo: keisti Patu25 grupės formatą 4 VJ varžybose sutampančias regatas daryti šias paryškintas:
- Pavasario / Fujifilm 05.13 - Navigacine
- Vilniaus Mero Taurę 06.17 - Windward Leeward (Platu) ir Navigacine kitoms grupėms. Bendras
pirmasis startas.
- Vilniaus Čempionatas 07.15-16 - Mišri (1 dieną Navigacinė, 1 dieną Windward Leeward)
- Kazino regata 09.09 - nesutamps su Platu 25 kalendoriumi, nes tuo metu vyks Latvijos Platu Čempionatas ir
daug laivų išvyksta ten.
- Rudens regata 10.07 - Navigacinė
- Krištolo taurė 10.21 - Windward Leeward (Platu) ir Navigacine kitoms grupėms. Bendras pirmasis
startas.
Kur rašau Windward-Leeward, turiu mintyje kad startas duodamas ežere prieš vėją. Distancija - kilpos, prieš
vėją/pavėjui. Ne vienas, o 3-4 plaukimai priklausomai, ką leidžia oro sąlygos. Kai rašau bendras pirmas startas
- tai reiškia, kad Platu grupė plaukia kilpas, o kitos grupės navigacinę distanciją. Finišas jachtoms
plaukiančioms navigacinę distanciją patogumo dėlei gali būti Jachtklube.
Aš matyčiau, kad organizuojant Vilniaus Mero Taurę ir Krištolo taurę, ypač kilpų distanciją, teisėjavimą svariai
prisidėtų Gero vėjo klubas ar Platu 25 Lithuania (asociacija). Taip pat ir Platu grupės starto mokestis keliautų
šioms organizacijoms/nebutų dubliuojamas.
Tuo tarpu Pavasario regatą, Vilniaus Čempionatą ir Rudens regatą pilnai organizuotų Vilniaus Jachtklubas.
Įskaitose tiek Vilniaus Jachtklubo, tiek Platu 25 Lithuania šių varžybų rezultatai būtų įskaitomi.
Mano nuomone tai atspindi ir Vilniaus Jachtklubo ir Platu 25 savininkų interesus. Skatina masiškumą,
bendruomeniškumą... integruoja ir panaikina bereikalingą trintį. Didėja galimybė ir motyvacija Platu 25 laivams
dalyvauti abiejuose reitinguose.

Simonas:"Aš matyčiau, kad organizuojant Vilniaus Mero Taurę ir Krištolo taurę, ypač kilpų distanciją,
teisėjavimą svariai prisidėtų Gero vėjo klubas ar Platu 25 Lithuania (asociacija)."
keičiam į :
"Organizuojant Vilniaus Mero Taurę ir Krištolo taurės kilpų distanciją Platu jachtoms teisėjavimo organizavimu
1-ai grupei užsiima Gero vėjo klubas / Platu 25 Lithuania (asociacija)."

Liutauras siūlo:Mero taurėj ir Krištolo regatoj bus distancija kilpos tarp bojų ir startas į vėją. Primenu, kad
kalbėjom dar ir tai, jog kilpų distancija bus visoms VJ taurėje startuojančioms grupėms. Nemanau, kad mums,
VJ, reikia kristi į kraštutinumus ir pradėti keisti formatą norint įsiteikt kitiems klubams. Iš savo pusės esam atviri
visiems ne mūsų klubo buriuotojams norintiems dalyvauti VJ organizuojamose regatose, o pernai ta kryptimi
žengėm dar toliau ir suformavom atskirą "Platu" grupę, kurioje tėra gal tik 30 procentų VJ narių laivų.
Pasikartosiu: nematau konkrečios naudos VJ NARIAMS įsileidžiant pas save dar giliau kitus klubus ir eikvojant
papildomą energiją adaptuojantis prie JŲ norų. Tikrai pakankamas žingsnis iš mūsų pusės kitų metų varžybų
kalendoriuje numatomos 2 kilpinės regatos. Jeigu jos patiks klubo nariams, sugebėsim jas tinkamai pravest,
tai galėsim daryt jų ir daugiau, o dabar neatsiklausus klubiečių - nereikėtų. Apskritai, tai manau pats laikas
susidėliot valdybai prioritetus, tiek VJ veiklos, tiek kriterijų renkant valdybą. Čia (valdyboje) pasigendu
patriotizmo gerąja šio žodžio prasme, ne apskritai buriavimui, LBS'ui, Platu, bet konkrečiai savam jachtklubui
su visa jo specifika. Tai tinkamas klausimas bendram susirinkimu

Stanislovas: Negalvoju, kad būti Vilniaus J/K patriotais, tai reiktų užsidaryti, būti atgrasiems, nepaisyti kitų
nuomonių ir poreikių. Mūsų visų tas pats pomėgis ir hobis. Aš už susitarimą ir bendruomeniškumą. Galvės
ežeras toks mažas, kad jame konfrontacijai nėra vietos. Galų gale mes daugumoje visi iš Vlniaus ir pirmoje
vietoje esami jo patriotai. Ne veltui eilė metų turim iškovotą KMR taurę. Platu25 dalyvių noras turėti
sportiškesnį varžybų formatą yra suprantamas ir teisėtas. Mums ne pro šalį taip pat rengti įvairesnio formato
varžybas ir ne užsiciklinti tradicinėse distancijose, neatsižvelgiant į kitų norus. Vilniaus buriuotojai įvairiose
varžybose buriuoja įvairiausiose įgulose vis kituose klubuose ir juos skirstyti į labai ar mažiau patriotus
nereikėtų. Mūsų Vilniaus J/K ir kiti vilniečiai paskutiniais metais gerai padirbėjo organizuojant varžybas. Kiti
miestai gali mums pavydėti.Turim " regatos .lt ", Viniaus handicapą, varžybų nuostatus, reitingų lentelę, tikrai
pažengusį teisėjavimą ir vis augantį varžybų dalyvių skaičių.. Šituo galim didžiuotis. Galim džiaugtis, kad iš
mūsų gi tarpo atsirado Platu 25 klasė ir ji yra puiki atsvara Kauno RS280. Taigi džiaukimės ką turim,
nesustokime, eikime pirmyn, bendradarbiaukim, raskim kas mus vienija, visiems naudinga ir nuo to bus tik
įdomiau buriuoti ir bendrauti.

Linas:siūlau tiksliau išsiaiškinti Platu25 savininkų pageidavimus dėl regatų formato. Vilniaus čempionatą
daryti dvi dienas: vieną kilpos, antrą navigaliniai plaukimai, vaikams kitu laiku suderinus su respublikiniu
tvarkaraščiu. Daugiausia iš VJ 2017 tvarkaraščio keturias daryri su kilpomis, mažiausiai dvi, ar visiems ar tik 1
grupei ir kokias distancijas pagal grupes spręsti vėliau, po pokalbių su Platu ir kitų jachtų savininkais. Kas ir
kaip organizuos VJ tvarkaraščio regatas, kurios bus įskaitinės reitingams, kaip skaičiuosime reitingus taip pat
nuspręsti dar pasvarsčius padiskutavus vėliau. Iki sezono dar yra laiko.

4. Nutarta esant galimybei paremontuoti patalpų lubas ir apšvietimą.
5. Kitą posėdį esant poreikiui organizuoti 2016 12 7?
Valdybos posėdžio pirmininkas

Linas Baublys

