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Darbotvarkė:
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.
2015 metų gruodžio 11 dienai Vilniaus jachtklube užregistruoti 59 nariai. Apie ataskaitinio rinkiminio susirinkimo vietą ir
laiką visiems jachtklubo nariams buvo pranešta elektroniniu paštu, telefonu, skelbimais jachtklubo patalpose ir jachtklubo
internetiniame tinklalapyje www.vilniausjachtklubas.lt. Susirinkimo sekretoriate užregistruota, kad dalyvauja 40 Vilniaus
jachtklubo nariai, viso yra 62 nariai. Yra 1/2 kvorumas galima vykdyti susirinkimą. Dalyvių sąrašas pridedamas.
Balsų skaičiavimo komisijos pirmininku išrenkamas Mantas Klimantavičius.
Balsuota: už 37 balsai, prieš 0, susilaikė 1.
1. Komandoras L.Baublys: „KRIŠTOLO“ taurės nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami diplomais ir prizais. Apdovanojami
2015 m. sezono bendros įskaitos nugalėtojai: RE/MAX White Whale – 112 tšk., Pandora – 103,5 tšk., ELTEL Yemaya – 93
tšk.
2. Išklausytas Smiltynės jachtklubo atstovo pranešimas.
3. Komandoras L.Baublys: 2015 metais jachtklubo narių skaičius siekia 62. Vilniaus jachtklubas Kuršių marių regatoje
komandinę taurę laimi jau 7 metus iš eilės. 2015 metais Trakuose įvyko 12 regatų. Kitais metais planuojama tiek pat. Vilniaus
jachtklubas rėmė vaikų buriavimą, papildė trūkstamu inventoriumi (Optimist švertbotais ir įvairiom buriuotojiškom
smulkmenom). Taip pat vaikai aktyviai dalyvavo kai kuriose varžybose savo įskaitos grupėse (pvz., J. Stabinio taurės
regatoje). 2016 metais numatyta toliau pagrinde remti Vilniaus Jachtklubo vaikų buriavimo mokyklą.
K.Jurevičius: mano ataskaita tik už 11 mėn. 2015 metais gauta 1400 Eur GP mokesčio (2 %). Lėšų likutis banke sudaro
19267 Eur, kasoje – 10, apie 7920 Eur sudaro įvairios atsargos ir turtas. Jachtklubo nuosavas turtas yra apie 27197 Eur. Nario
mokesčių 2016 m. gauta 2600 Eur, LBS sumokėta 1900 Eur.
4. Vaikų trenerio Eugenijaus Čabio pranešimas. Buriavimo treniruotes lanko apie 20 vaikų. Vilniaus mokyklos vaikai 2015
dalyvavo Lietuvos jaunimo žaidynėse, Bangpūčio taurėje. 2016 m. sezone pradės dirbti antras treneris. Rėmėjai 2016 nupirks
mikroautobusą vaikams į treniruotes vežioti. Vilniaus sporto centras žada padidinti valandų skaičių. Tūksta gero inventoriaus
ir antro trenerio.
5. Komandoras L.Baublys: varžybų organizavimo naujovės 2016 sezone: grupių varžybose nesujunginėti, jei grupėje 3 ir
mažiau dalyvių apdovanoti tik pirmą vietą, jei vienas - neapdovanoti, patikslinti tipinius nuostatus – 5 kat. saugumo
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, N - dalyvių
skaičius grupėje, V - užimta vieta grupėje.
Susirinkimo Pirmininkas
Priedas: Vilniaus Jachtklubo narių dalyvavusių susirinkime sąrašas.
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