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Galvės Taurė 2014 
Birželio 5-8 d. 
2014, Trakai 

 
Asociacija „Gero vėjo klubas“, 

Asociacija „Trakų buriuotojų klubas“ 

REGATOS NUOSTATAI 

 
 

1. Taisyklės 

Regata vykdoma pagal šias taisykles: 

1.1 Tarptautines 2013-2016 m. buriavimo varžybų 
taisykles (ISAF Racing Rules of Sailing, RRS) 

1.2 Tarptauti es kreiseri ių ja  tų matavimo 
taisykles: „ORC Rati g Systems 2014; ORC 
I ter atio al a d ORC Club“, „I ter atio al 
Measuremeuant System IMS 2014“ 

1.3 Regatos nuostatus ir instrukcijas 
1.4 Esa t  eatitikimų tekstuose bus remiamasi 

a gliškomis taisyklių,  uostatatų ir 
i struk ijų versijomis 

2. Reklama 

Visos regatoje dalyvauja čios jachtos privalo 
reklamuoti regatos remėjus 

3. Regatos dalyviai 

3.1 Regatoje dalyvauja Laser, Laser-R, Laser 4.7, 470, 
Finn, Optimist, Cadet, RS Feva klasių bei 
kreiseri ės jachtos 

3.2 Regatoje dalyvauja čios kreiseri ės jachtos 
skirstomos į ORC ir OPEN (Atvirą) grupes 

4. Logistika 

4.1 Regatos dalyvių apgyvendinimo paslaugas teikia 
UAB „Kempi gas slė yje“, Slė io g. 1, Trakai. 
Daugiau inforamacijos ir rezervacija: 
www.camptrakai.lt arba 
tel. +370 528 53880 

4.2 Ja  tų nuomos paslaugas regatos metu 
koordinuoja Asociacija „Gero Vėjo Klubas“. 
Daugiau informacijos: www.galvestaure.lt 

4.3 Laivų  uleidimą Galvės ežere, švartavimą regatos 
metu ir iškėlimą po regatos orga izuoja Vilniaus 
Jachtklubas, Žemaitės g. 3, Trakai. Kontaktinis 
asmuo Kastytis Jurevičius, tel.  +370 699 92299 

 

5. Dalyvavimo mokesčiai 

5.1 Kreiseri ės ja  tos dalyvavimo regatoje mokestis 
– 100 Lt jei registracija atliekama iki gegužės 1d. 
Vėlyvos registra ijos mokestis – 150 Lt. 

5.2 Kitų klasių jachtoms regatos mokestis – 20 Lt. 
Asmenims iki 18 m. amžiaus mokesčio  ėra 

5.3 Registracijos instrukcijos pateikiamos regatos 
puslapyje www.galvestaure.lt 

6. Programa 

6.1 Birželio 5 d.  
Dalyvių atvykimas, registra ija, tre iruotės ir 
apmokymai 

6.2 Birželio 6 d. 
“Neptūno” diena 
I ir II sportiniai plaukimai, vakari ė programa bei 
vakarėlis Vil iaus ja  tklube 

6.3 Birželio 7 d. 
“Trakų miesto” diena  
Navigacinis plaukimas, III, IV ir V sportiniai 
plaukimai, ko  ertas buriuotojams Trakų mieste 

6.4 Birželio 8 d. 
“Helly Hansen” diena 
 VI, VII sportiniai plaukimai, 
 ugalėtojų apdovanojimas, regatos uždarymas 

6.5 Pirmosios dienos pirmojo plaukimo startas 
 umatomas  e a ksčiau 16 val. Pirmojo 
kiekvienos kitos dienos plaukimo startas 
numatomas 11 val. 

7. Apmatavimai 

7.1 ORC grupės ja  tos privalo pateikti 
galioja tį 2014m. ORC- lub matavimo sertifikatą, 
atiti ka tį ja  tos ko figūra iją 

8. Komunikacija 

8.1 Le kty ių instrukcija bus paskelbta birželio 5d. 
iki 18 val. 
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8.2 Le kty ių instrukcija bei pra ešimai dalyviams 
bus platinami tinklapyje www.galvestaure.lt, 
Vil iaus ja  tklubo skelbimų lentoje (Žemaitės g. 
1, Trakai), TBK skelbimų lentoje (Slė io g. 1, 
Trakai) 

 

9. Regatos vykdymo vietos 

9.1 Visi regatos plaukimai vykdomi Galvės ežere 
9.2 Kreiseri ių ORC ir OPEN ja  tų regata vykdoma 

iš Vil iaus ja  tklubo 
9.3 Kitų ja  tų klasių regata vykdoma iš Slė io 

kempingo 
9.4 Vieši regatos renginiai vyks Trakų miesto 

 e tri ėje kra ti ėje, Slė io kempinge, Vilniaus 
jachtklube 

10. Distancijos 

10.1 Regatoje numatomi septyni sportiniai ir vienas 
navigacinis plaukimas 

10.2 Sporti io plaukimo dista  ija sudaryta iš 
trumpų etapų prieš vėją – pavėjui, žymima 
bojomis 

10.3 Naviga i io plaukimo dista  iją žymi bojos ir 
Galvės ežero salos 

11. Baudų sistema 

11.1 Kreiseri ėms ja  toms RRS taisyklė 44.1 
pakeičiama taip, kad  viejų apsisukimų bauda 
keičiama Vie o apsisukimo bauda 

12. Taškų skaičiavimo sistema 

12.1 Regata laikoma įvykusia jei įvyksta be t vie as 
plaukimas. 

12.2 Įvykus mažiau  ei 5 plaukimams, ja  tos taškai 
skaičiuojami sumuoja t visų plaukimų taškus 

12.3 Įvykus 5 arba daugiau plaukimų, ja  tos taškai 
skaičiuojami sumuoja t visų plaukimų taškus ir 
atima t blogiausiojo jos plaukimo taškus 

12.4 ORC grupės jachtos vieta plaukime nustatoma 
pagal perskaičiuotą laiką  audoja t ToT formulę 
ir ORC sertifikate  urodytą I s ore koefi ie tą; 

13. Iškėlimo apribojimai 

Regatos metu draudžiama iškelti iš va de s 
kreiseri es ja  tas išskyrus tuos atvejus kai iš 
a ksto gautas rašyti is le kty ių komiteto 
leidimas ir tik laikantis jame  ustatytų sąlygų 

14. Prizai 

Pirmų trijų vietų laimėtojai kiekvienoje 
ja  tų klasėje ir kreiseri ių laivų grupėje bus 
apdova oti taurėmis ir regatos rėmėjų įsteigtais 
prizais 

15.  alyvių atsakomybė 

Dalyviai regatoje dalyvauja savo sprendimu ir 
atsakomybe, žr. BVT 4. Regatos organizatoriai ir 
teisėjai  eatsako už dalyvių gyvybę ir  uosavybę, 
o taip pat už kū o sužalojimus arba i ve toriaus 
sugadi imą varžybų metu. Už laivų ir įgulos  arių 
saugumą atsako ja  tų vadai 

16. Papildoma informacija 

Ieškodami papildomos i forma ijos apla kykite 
puslapį www.gerovejoklubas.lt arba susisiekite 
juozas@gerovejoklubas.lt, +370 610 60239 

  

http://www.gerovejoklubas.lt/
mailto:juozas@gerovejoklubas.lt
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