
2013m. OLYMPIC CASINO REGATA 

VARŽYBŲ INSTRUKCIJA 

 

1. Regatos vieta ir laikas: 2013 m. rugsėjo 14 d., Galvės ežeras, Trakai.   
 

2. Regatos programa: 

10.30 val. dalyvių registracija į regatą ir Olymipic Casino buriuotojų pokerio 
vakarą; 

11.00 val.  I etapo burtų traukimas jachtklubo kavinėje. Regatos teisėjų ir jachtų 
vadų pasitarimas.  

12.00 val. I etapo startas Paryžiuje. Komandinė estafete. 

14:00 val. II etapo burtų traukimas jachtklubo kavinėje. Regatos teisėjų ir jachtų 
vadų pasitarimas.  

14.30 val. II etapo startas Jachtklube. Komandinė estafete.    

 20.00 val. Regatos uždarymas ir nugalėtojų apdovanojimas – Olympic Casino 
(Konstitucijos pr. 20, Vilnius); Įėjimas į Casino tik nuo 21m. amžiaus ir pateikus 
asmens dokumentą. Buriuotojai kviečiami į Casino su antromis pusėmis. 

       20:30 val. Buriuotojų klubinio pokerio turnyro pradžia.  

3. Dokumentai, kuriais vadovaujamasi vykdant regatą: 

3.1. ISAF tarptautinės buriavimo varžybų taisyklės (BVT 2013-2015), tiek  kiek jos 
reglamentuoja starto procedūrą, laivų prasilenkimą ir manevrus prie ženklo; 

3.2. Varžybų instrukcija. 

4. Starto mokęstis: 

4.1. Regatos starto mokestis – 20 litų asmeniui. Į šią sumą įskaičiuotas regatos 
dalyvių klubinio pokerio turnyro prizinis fondas ir gėrimai Olympic Casino bare.  

5. Varžybų tvarka ir taisyklės: 

5.1. Regatoje dalyvaujančios jachtos teisėjų sprendimu pagal modelį ir pajėgumą yra 
suskirstomos į dvi arba tris skirtingo pajėgumo laivų klases (1/2/3). Varžybų dieną 
esant nevienodam laivų skaičiui klasėse, varžybų organizatoriai turi teisę iš varžybų 
pašalinti paskutinę į regatą užsiregistravusią jachtą.  

5.2. Handikapo sistemos laikui perskaičiuoti šioje regatoje nėra taikomos. 

5.3. Prieš regatos startus yra traukiami burtai ir sudaromos komandos – suskirstant 
po dvi arba tris skirtingų klasių jachtas į komandą.  



5.4. Komandoms priskiriami pavadinimai: ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA, ECHO, 
FOXTROT, GOLF, HOTEL, INDIA, JULIET, KILO, LIMA, MIKE ir t.t. 

5.5. Kiekviena komanda prieš startą gauna lazdelę, kurią estafetes principu turi 
perduoti savo komandos jachtoms perdavimo zonose: Paryžiuje arba Jachtklube. 
Finišuojanti jachta turi turėti savo komandos lazdelę.  

5.6. Visi lazdelių perdavimai turi vykti perdavimo zonose: Jachtklube ir Paryžiuje. 
Perdavimo zonų riba žymima geltonomis bojomis arba starto/finišo vėliavėlėmis.  
Esanti už zonos ribų ir lazdelę perėmusi jachta privalo apsisukti, grįžti ir tik visu 
korpusu įplaukusi atgal į perdavimo zoną, tęsti plaukimą numatytoje varžybų 
distancijoje. 

5.7. Atsižvelgiant į oro sąlygas varžybų distancija numatoma ir pažymima prieš I ir II 
etapo startus. 

5.8. Varžybų distancijos schemos pristatomos ir aptariamos regatos teisėjų ir jachtų 
vadų pasitarimų metu Jachtklubo kavinėje. 

5.9. Bendroje įskaitoje apdovanojamos ne komandos, o individualios jachtos. Jachta 
užimta vietą, kuri nustatoma pagal realų jos komandų I ir II etape sugaištą laiką 
distancijoje.  

6. Prizai 

6.1. Pirmą, antrą ir trečią vietas iškovojusios jachtos apdovanojamos taurėmis ir 
piniginiais prizais. 

6.2. Olympic Casino klubinio pokerio turnyre pirmą, antrą ir trečią vietas iškovoję 
buriuotojai apdovanojami taurėmis ir piniginiais prizais. 

7. Atsakomybės 

7.1. Regatos organizatoriai ir teisėjai neatsako už dalyvių gyvybę ir nuosavybę, o taip 
pat už kūno sužalojimus arba inventoriaus sugadinimą varžybų metu.  ž laivų ir 
įgulos narių saugumą atsako jachtų vairininkai. 

8. Organizatoriai – Vilniuaus Jachtklubas ir Asociacija “Gero vėjo klubas”. 

9. Teisėjai - vyr. teisėjas V. Mudėnas, sekretorė M. Mudėnienė. 

10. Rėmėjai – Olympic Casino 
 


