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VILNIAUS JACHTKLUBO KREISERINIŲ JACHTŲ TAURĖS NUOSTATAI 2020 

1. Tikslas ir dalyviai 

1.1 Vilniaus jachtklubo kreiserinių jachtų taurės buriavimo varžybos rengiamos siekiant populiarinti 

buriavimo sportą, išaiškinti pajėgiausius kreiserinių jachtų ir švertbotų buriuotojus bei jachtas, 

tobulinti buriuotojų sportinį meistriškumą. 

1.2 Dėl taurės gali varžytis visos kreiserinės jachtos dalyvaujančios Vilniaus jachtklubo regatose. 

1.3 Švertbotai varžosi atskiroje įskaitoje. 

2. Nugalėtojų nustatymas 

2.1 Navigacinio sezono metu Vilniaus Jachtklubas skaičiuoja bendrą įskaitą, sumuojant taškus už 

įskaitinių varžybų rezultatus. 

2.2 Įskaitinių varžybų 2020m. pavadinimas. Data. Varžybų koeficientas 

1. PAVASARIO REGATA gegužės 9 d. k=1 

2. ŠEIMOS REGATA gegužės 23 d. k=0,5 

3. VILNIAUS TAURĖ birželio 13 d. k=1 

4. JONINIŲ REGATA birželio 19-20 d. k=1 

5. 24H REGATA birželio 26-27 d. k=0,5 

6. KARŪNOS REGATA liepos 06 d. k=1 

7. VILNIAUS ČEMPIONATAS liepos 18-19 d. k=1 

8. KURŠIŲ MARIŲ REGATA liepos 31 – rugpjūčio 09 d. k=1,5 

9. VIENUTININKŲ TAURĖ rugpjūčio 22 d. k=1 

Pastaba: Kapitonų ir dublerių taškai sudedami ir dalinami pusiau. Asmuo sudalyvavęs kapitonu 



negali startuoti dubleriu bet kurioje jachtoje ir atvirkščiai. Pažeidus taisykles, taškai jachtai 

neskaičiuojami. 

10. SKAISČIO REGATA rugsėjo 05 d. k=1 

11. J.STABINIO TAURĖ rugsėjo 19 d. k=1 

12. RUDENS REGATA spalio 03 d. k=1 

13. KRIŠTOLO TAURĖ spalio 17 d. k=1 

14. HALLOWEEN-o REGATA spalio 24 d. k=0,5 

2.3 Už kiekvienas varžybas skiriami teigiami taškai, kurie apskaičiuojami pagal formulę: 

T=(3+100(lgN-lgV)) X k 

T- taškai už regatą, N- dalyvių skaičius grupėje, V-užimta vieta grupėje, k – varžybų koeficientas. 

2.4 Atmetimai netaikomi. 

2.5 Nugalėtoja bendroje įskaitoje laikoma jachta, surinkusi daugiausia taškų. 

2.6 Nugalėtojai bendroje įskaitoje skaičiuojami: a) visų įskaitinių grupių jachtoms kartu; b) kiekvienai įskaitinei jachtų 
grupei atskirai. 

3. Nugalėtojų apdovanojimas 

3.1 Visų grupių jachtai nugalėtojai įteikiama pereinamoji Vilniaus jachtklubo kreiserinių jachtų taurė. 

3.2 Jachtos iškovojusios 1-3 vietas, tiek imant visų grupių jachtas bendrai, tiek kiekvienoje grupėje 

apdovanojamos diplomais, prizais. 

3.3 Jachta nugalėtoja švertbotų grupėje apdovanojama diplomu. 

Nuostatus parengė: Vilniaus J/K valdyba 


