Vilniaus Jachtklubo valdybos posėdžio
Protokolas 2017 m. sausio 04 d.
PROTOKOLO Nr. 01/17; 2017 01 04, Vytenio 6/Vivulskio 23, Vilnius

Posėdžio pirmininkas – komandoras Linas Baublys.
Posėdyje dalyvavo:
Valdybos nariai: Kęstutis Jurevičius, Liutauras Kižys, Mantas Klimantavičius, Stanislovas
Butkevičius, Simonas Rasimavičius
VJ nariai:
Posėdžio sekretorius – Linas Baublys
DARBOTVARKĖ
1. LBS suvažiavimui praėjus. Aptarimas.
2. Varžybų Trakuose formatas 2017.
3. VJ regatų Trakuose reitingų skaičiavimo metodika 2017.
4. Naujų narių priėmimas.
NUTARTA:
1. Apsvarstyti LBS suvažiavimo nutarimai. Nutarta: palaukti LBS Tarybos suvažiavimo vertinimo ir
tada pratęsti svarstymą, vertinimą.
2. Aptarti galimi varžybų formatai. Matavimų formulės 2017 nekeisti, naudoti 2016, tik atnaujinti
matavimų liudijimus ir reikalauti savininkus pasisverti (dar nesvertas) jachtas. Tipinių varžybų
nuostatų nekeisti. VJ siūlo Vilniaus čempionatą, kaip ir 2016, daryti dvi dienas, tik vieną iš jų darant
visiems kilpines distancijas, kitą dieną navigacines. Atsižvelgiant į Platu25 klasės pageidavimus,
pristatė Mantas, taip pat siūloma Mero taurės ir Rudens regatos metu Platu25 grupei (o jeigu
pageidaus ir kitos grupės) daryti dvi distacijas – vieną Patu25 grupei kilpinę, kitą kitoms grupėms
navigacinę. Šias dvejas varžybas organizuotų Vilniaus jachtklubas ir Gero vėjo klubas kartu. VJ
siūlo tokią schemą: vieni nuostatai, vienas - sekretoriatas, vyr. teisėjas, protestų komitetas,
matuotojas, vienodas starto mokestis visiems dalyviams, dvi distancijos ir du distancijų teisėjai. Gero
vėjo klubas organizuotų varžybas kilpinėje distancijoje, Vilniaus jachtklubas visą kitą. GVK išreiškė
pageidavimą varžybas kilpinėse Platu 25 grupei viską daryti atskirai savarankiškai. Galutinis
sprendimas nepriimtas, nutarta diskusiją pratęsti kituose posėdžiuose.
3. Aptarta: VJ reitingų skaičiavimo, naudojant logaritminę formulę, rezultatai. Nutarta: dešimtainis
logaritmas „skriaudžia“ mažai dalyvių turinčias grupes. Siekiant tai sušvelninti, gal pereiti prie
natūrinio logaritmo? Gal padidinti taškus formulėje už „dalyvavimą“ nuo 3 iki 10 ar 20 taškų.
Kuršmarių koeficientą sumažinti nuo 2 iki 1,5. Simas pamodeliuos, paskaičiuos ir pristatys kitam
posėdžiui variantus.
4. Vienbalsiai priimti nauji VJ nariai: Deividas Tal., Martynas Šep., Marius Zab.
Kitą posėdį organizuoti 2017 vasario 8 ?
Valdybos posėdžio pirmininkas

Linas Baublys

