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SAUGAUS SPORTININKŲ ELGESIO SPORTINIO BURIAVIMO TRENIRUOČIŲ METU INSTRUKCIJA

Bendrosios nuostatos

1. Instrukcija  skirta  Kauno  sporto  mokyklos  „Bangpūtys“  sportininkams,  nustato  jų  teises  ir  pareigas  bei  atsakomybę
buriavimo treniruočių metu.

2. Ši instrukcija teikiama susipažinti kiekvienam mokyklos sportininkui, priimant jį į mokyklą.
3. Instrukcijoje vartojamos sąvokos:

Sportinio  buriavimo  treniruotė  –  laikas,  apimantis  pasiruošimą  treniruotei  ant  vandens  ir  treniruotę  ant  vandens,
inventoriaus sutvarkymą.
Pasiruošimas  treniruotei  ant  vandens –  laikas  nuo  sportininko  persirengimo  iki  trenerio  komandos  nuleisti  laivą  į
vandenį.
Treniruotė ant vandens – sportinio buriavimo praktinio mokymo ir pratybų laikas nuo trenerio nurodymo išplaukti iš
uosto į Kauno marias, duodamos sportininkams, nuleidusiems sportinius laivus į vandenį, iki trenerio leidimo grįžti iš
Kauno marių atgal į uostą pratyboms pasibaigus.
Inventoriaus sutvarkymas  – sportinio laivo iškėlimas iš  vandens  ir  pristatymas  į  elingus  (laivų  saugojimo sandėlį),
sportininkų persirengimas.
Uosto akvatorija – „Kauno Žalgirio Jachtklubo“ jachtų uosto akvatorija.
Laivo nuleidimo į vandenį vieta – slipas.
Techniškai  netvarkingas  laivas –  laivas,  neatitinkantis  Instrukcijos  15  punkte  minimų  techniškai  tvarkingo  laivo
požymių.
Laivų  įkėlimo  į  vandenį  krano  veikimo  zona –  teritorija  uosto  šiaurvakariniame  kampe,  kurioje  operuoja  laivų
įkėlimo/iškėlimo iš vandens kranas.

4. Prieš  kiekvieną  treniruočių  ant  vandens  sezoną  trenerio  nustatytu  laiku  su  Instrukcija  sportininkas  supažindinamas
pakartotinai instruktuojant.

5. Instrukcija tvirtinama, pildoma, keičiama, pripažįstama netekusia galios mokyklos direktoriaus įsakymu. 

Sportininko pareigos:

6. Sportininkas  turi  punktualiai  (nevėluodamas),  reguliariai  ir  pareigingai  (nepraleidinėti  treniruočių)  lankyti  sportinio
buriavimo treniruotes.

7. Informuoti trenerį apie savo nedalyvavimą treniruotėje iš anksto arba bet kuriuo momentu vykstant treniruotei, nurodant
priežastį.

8. Sportininkas pasiruošimo treniruotei  ant  vandens metu,  treniruotės ant  vandens metu privalo įdėmiai klausyti  trenerio
instruktažo, nurodymų.

9. Sportininkas prieš treniruotę (jei reikia) turi pasikeisti aprangą ir avalynę tam skirtuose persirengimo kambariuose, laikytis
asmens higienos ir švaros.

10. Sportininkas treniruočių ant vandens metu privalo būti sąmoningas (neapsvaigęs nuo bet kokios kilmės psichiką veikiančių
medžiagų ar alkoholio), orientuotis aplinkoje.

11. Sportininkas  privalo  nevartoti  jokių  psichiką  veikiančių  medžiagų,  kramtomosios  gumos  treniruotės  metu.  Maisto
produktus (išskyrus gaiviuosius gėrimus, vandenį) prieš nuleisdamas savo laivą į vandenį sportininkas turi palikti trenerio
kateryje.

12. Sportininkas, pasijutęs blogai treniruočių metu, turi prašyti pagalbos trenerio, negali savavališkai plaukti į krantą.
13. Sportininkas privalo dėvėti gelbėjimosi liemenę nuo momento, kada treneris duoda nurodymą leisti laivą į vandenį iki laivo

iškėlimo iš vandens po treniruotės ant vandens.
14. Sportininkas, vaikščiodamas po uosto teritoriją (liepteliais, plūdriomis prieplaukomis) privalo vilkėti gelbėjimosi liemenę.
15. Sportininkas privalo rūpestingai paruošti laivą nuleidimui į vandenį: patikrinti, ar laivas turi semtuvėlį (ar tinkamai pririštas

prie korpuso), irkliuką (ar tinkamai pririštas prie korpuso), buksyravimo virvę; patikrinti,  ar laivo plūdrumo bakai yra
tvarkingi, pripūsti, ar kamščiai vandeniui užsukti sandariai; ar gera viso rangauto būklė – ar tinkamai pritvirtintas vairas,



patikrinti  vairo apkaustus,  burių tvirtinimo virves.  Sportininkas kiekvieno tam tikros klasės sportinio laivo paruošimo
nuleisti į vandenį atveju vadovaujasi trenerio nurodymais ir konkrečios klasės laivų techninės komplektacijos parametrais. 

16. Sportininkas privalo apie laivo tikrinimo metu pastebėtus trūkumus pranešti treneriui tuoj pat.
17. Sportininkas privalo atsisakyti išplaukti į treniruotę, jei treneris liepia tai daryti techniškai netvarkingu laivu.
18. Jei dėl nenumatytų aplinkybių laivo trūkumai, keliantys grėsmę tiek sportininko saugumui, tiek pačiam inventoriui, laivui,

buvo pastebėti  jau  išplaukus  iš  uosto,  sportininkas  privalo  nedelsdamas  apie  tai  pranešti  treneriui,  o,  jei  to  padaryti
neįmanoma, kitam sportininkui.

19. Sportininkas privalo laivą į vandenį nuleisti tik tam specialiai skirtoje vietoje.
20. Sportininkas nuleidžia laivą į vandenį ir iškelia iš vandens tik gavęs trenerio leidimą.
21. Į treniruotę ant vandens sportininkas privalo plaukti paskui trenerio katerį, o iš jos grįžti priekyje trenerio katerio.
22. Sportininkas privalo švartuotis tik tam uoste skirtose vietose. 
23. Sportininkas privalo negadinti krantinėje esančių įrenginių, lieptelio. 
24. Sportininkas negali keistis sportiniu laivu su kitais sportinio buriavimo treniruotės dalyviais be atskiro trenerio leidimo

(nepriklausomai nuo sportinių laivų klasės, sportininkų amžiaus ir buriavimo patirties).
25. Sportininkui draudžiama perduoti  ar leisti  naudotis mokyklos jam skirtu  sportiniu laivu kitiems asmenims (draugams,

artimiesiems ir kt.).
26. Pastebėjęs skęstančiuosius Sportininkas privalo bandyti  gelbėti  pats (prieš tai įvertinęs savo galimybes) arba kviestis į

pagalbą trenerio katerį bei kitus sportininkus.
27. Sportininkas, treniruotės ant vandens metu arba grįždamas iš jos pastebėjęs skenduolį, privalo tuoj pat pranešti treneriui.
28. Sportininkas, treniruotės ant vandens metu pastebėjęs įtartinomis trajektorijomis judančias vandens transporto priemones

(valtis, laivus, jachtas, vandens motociklus ir kt.) privalo skubiai pranešti treneriui.
29. Sportininkas, valdydamas savo laivą, privalo vengti buriavimo trajektorijų susikirtimo su greitaeigių vandens transporto

priemonių judėjimo kryptimis.
30. Laivą ištikus avarijai, sportininkui iškritus iš laivo ir ėmus skęsti, sportininkas privalo šauktis į pagalbą trenerio katerį, kitus

sportininkus.
31. Sportininkas privalo plaukti tik tomis kryptimis, kuriomis nurodė treneris. 
32. Buriuodamas  ant  vandens  sportininkas  privalo  laikytis  saugaus  atstumo  nuo  žvejų  valčių,  kitų  vandens  transporto

priemonių, neplaukti link pliažų, poilsiaviečių.
33. Sportininkas privalo plaukioti mokyklos sportiniais laivais tik treniruočių metu.
34. Sportininkas privalo elgtis dorai, tausoti mokyklos skiriamą inventorių ir uosto įrenginius, kitus laivus.
35. Sportininkas,  atvykęs  į  treniruotę  nuosavu transportu,  privalo  transporto  priemones parkuoti  tvarkingai  ir  nekeldamas

pavojaus aplinkai bei kitiems eismo dalyviams.
36. Sportininkas privalo pranešti treneriui apie į treniruotę atėjusius apsvaigusius nuo bet kokios kilmės psichiką veikiančių

medžiagų ar dėl ligos sportininkus, nusikalstamą sportininkų elgesį.
37. Sportininkas  privalo  įspėti  trenerį  apie  save  ir  kitus  sportininkus,  vartojančius  sporte  draudžiamus  medikamentus

(hormonus, dopingą ir kitus preparatus, nenatūraliai padidinančius sportininko pajėgumus varžytis dėl geresnių sportinių
rezultatų).

38. Sportininkas privalo laikytis sportinio režimo.
39. Sportininkas  privalo  saugoti  mokyklos  teritoriją  bei  aplinką,  gamtinę  aplinką,  šiukšles  mesti  tik  į  tam skirtas  vietas,

nevartoti necenzūrinių frazių.
40. Sportininkas privalo suprasti, kad jam, kaip estetiškos sporto šakos (sportinio buriavimo) atstovui taikomi griežtesni etikos

ir elgesio standartai bei savo sportiniu elgesiu kelti pagarbą ir visuomenės žavėjimąsi sportiniu buriavimu. 
Sportininko plaukimo uosto akvatorija tvarka:

41. Sportininkas iš uosto išplaukti privalo paskui trenerio katerį, o sugrįžti pirma trenerio katerio.
42. Buriuodamas  uosto  akvatorija,  sportininkas  privalo  laikytis  saugaus  atstumo  nuo  prišvartuotų  vandens  transporto

priemonių.
43. Sportininkas negali plaukioti laivų įkėlimo į vandenį krano veikimo zonoje (kranui dirbant).
44. Sportininkas negali vaikštinėti laivų įkėlimo į vandenį krano veikimo zonoje (kranui dirbant).
45. Buriuodamas  uosto  akvatorija  sportininkas  privalo  vengti  staigių  manevrų,  jei  netoliese  plaukia  didesni  riboto

manevringumo laivai.
46. Grįždamas į uostą, sportininkas privalo duoti kelią bet kokiai vandens transporto priemonei, išplaukiančiai iš uosto.

Sportininko teisės:

47. Sportininkas gali bet kada kreiptis į trenerį visais sportinio buriavimo klausimais;
48. Dalyvauti treniruotėje nuosavu sportiniu laivu, atitinkančiu sportinių laivų klasei, kurioje buriuoti mokosi sportininkas,

keliamus reikalavimus.
49. Sportininkas gali tartis su treneriu dėl papildomų treniruočių.
50. Sportininkas turi teisę naudoti papildomą nuosavybės teise turimą inventorių treniruotės metu.



51. Patyręs traumą, susižeidęs ar blogai pasijutęs, sportininkas gali bet kada nutraukti treniruotę apie tai pranešdamas treneriui.
52. Sportininkas gali teikti pasiūlymus treneriams dėl buriavimo taktikos ir kitų su buriavimu susijusių klausimų.
53. Sportininkas  gali  reikalauti  mokyklos  administracijos  arba  trenerių  bet  kuriuo  metu  susipažinti  su  šia  Instrukcija

pakartotinai ir pasirašytinai (jei sportininkui nėra sukakę 14 metų, už jį su Instrukcija susipažįsta ir pasirašo tėvai).
54. Sportininkas gali raštu siūlyti mokyklos administracijai papildyti, keisti atitinkamas Instrukcijos nuostatas.
55. Sportininkas gali pildyti sportinio buriavimo treniruočių dienoraštį.

Sportininko atsakomybė:

56. Sportininkas,  sportinio buriavimo treniruotės  metu nepaisantis  šiose instrukcijose nurodytų  pareigų ir  plaukimo uosto
akvatorija tvarkos visiškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka už bet kokią padarytą
žalą ta apimtimi, kiek už tai nėra atsakingas treniruotę vedantis treneris ir (arba) mokykla.

57. Sportininkas (jo tėvai, rūpintojai ar globėjai) atsako už treniruotės metu tyčia, prieštaraujant trenerio nurodymams ir šiai
Instrukcijai, sugadintą savo, kito sportininko sportinį inventorių, sveikatą arba pašalinių asmenų turtą, sveikatą.

58. Už  nuolatinį  ir  piktybišką  šių  instrukcijų  ignoravimą  sportininkas  gali  būti  pašalintas  iš  mokyklos  trenerių  tarybos
sprendimu.

59. Sportininkas, kuris nuolat nenurodydamas pateisinamų priežasčių atsisako dalyvauti treniruotėse daugiau kaip mėnesį, gali
būti pašalintas iš mokyklos trenerio sprendimu.

Baigiamosios nuostatos

60. Instrukcija tvirtinama, pildoma, keičiama ir anuliuojama mokyklos direktoriaus įsakymu.
61. Instrukcija yra papildomai viešai skelbiama mokyklos skelbimų lentoje.
62. Prieš  įteikiant  Instrukciją  pasirašytinai  Sportininkui,  mokyklos  treneris,  kurio  grupėje  Sportininkas  lanko  sportinio

buriavimo  treniruotes,  praveda  supažindinimo  su  Instrukcija  instruktažą,  pildydamas  instruktažo  protokolą.  Apie
instruktažo vietą, datą ir laiką treneris informuoja sportininkų grupę iš anksto. 

63. Laikoma, kad Sportininkas susipažino ir įgijo teises bei pareigas pagal Instrukciją nuo to momento, kai išklausė mokyklos
trenerio, kurio vedamas sportinio buriavimo treniruotes Sportininkas lanko, instruktažą (kurį pasirašo civilinį veiksnumą
turintis Sportininkas arba jo tėvai, įtėviai, rūpintojai ar globėjai) ir kai pačią Instrukciją pasirašo Sportininko tėvai, įtėviai,
rūpintojai, globėjai ar Sportininkas (jei Sportininkas įgijęs civilinį veiksnumą Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta
tvarka).

SU INSTRUKCIJA SUSIPAŽINAU, VISOS INSTRUKCIJOS NUOSTATOS MAN YRA AIŠKIOS, ĮSIPAREIGOJU JŲ
LAIKYTIS:

(parašas)  (tėvų, įtėvių, rūpintojų ar globėjų, vardas, pavardė)

(parašas) (sportininko vardas, pavardė)

Instrukciją pasirašo Sportininkas, jei Sportininkas įgijęs civilinį veiksnumą Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta
tvarka:

(parašas) (sportininko  vardas, pavardė)


