
TVIRTINU:  

 Kauno sporto mokykla „Bangpūtys“ 

     Direktoriaus pavaduotojas 

     _______________________________

     Rolandas Žentelis 
    

„MAŽOJO KAPITONO“ BURIAVIMO TAURĖ 

2022 09 02-03 

VARŽYBŲ NUOSTATAI 
1. VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI 

1.1. Varžybas organizuoja ir vykdo Kauno sporto mokykla „Bangpūtys“.  

1.1.1.Vykdanti organizacija Kauno sporto mokykla „Bangpūtys  įsipareigoja: 

- padengti varžybų aptarnavimo išlaidas (varžybų aptarnavimo katerių kuras), užtikrinant varžybų dalyvių saugumą 

ant vandens; 

-  apdovanoti taurėmis varžybų nugalėtojus bei prizininkus. 

2. TAISYKLĖS 

2.1. Varžybos vykdomos pagal World Sailing (WS) 2021-2024 m. BVT, šiuos nuostatus ir lenktynių instrukcijas. 

2.2. Bus taikomos jachtų klasių taisyklės su šiomis išimtimis: 

2.2.1. Visose Optimist jachtų klasės įskaitose dalyviai gali startuoti su „Plastolit“ ir kitų gamintojų korpusais. 

Korpuso ir jo dalių, rangauto bei burės matmenys ir kiti techniniai parametrai turi atitikti Tarptautinėms Optimist  

klasės taisyklėms (International Optimist Class Rules). 

2.3. Ketinanti paduoti protestą jachta (burlentė) apie tai turi pranešti finišo teisėjams tuoj pat po finišo. Tai keičia 

BVT 61.1(a) taisyklę. 

2.4. Jeigu yra kalbiniai prieštaravimai interpretuojant taisykles, tai tekstas anglų kalba turi viršenybę. 

2.5. Jeigu yra prieštaravimų tarp Lenktynių instrukcijos ir šių varžybų nuostatų, Lenktynių instrukcija turi viršenybę.  

3. REKLAMA 

3.1. Varžybose galios WS 20 Reglamentas. 

3.2. Gali būti reikalaujama rodyti vykdančios organizacijos pateiktą reklamą.  

4. TEISĖ DALYVAUTI IR PARAIŠKOS 

4.1. Varžybos atviros asmeninės. 

4.2. Dalyvių amžius ir įskaitos:  

Jachtų ir burlenčių 

klasės/įskaitos 
Dalyvių amžius 

Minimalus dalyvių 

skaičius 

Optimist (Mergaitės) Buriuojančios pirmąjį sezoną 4 

Optimist (Berniukai) Buriuojantys pirmąjį sezoną 4 

Optimist U12 (Bendra) 2011-2012 4 

Optimist U10 (Bendra) 2013 ir jaunesni 4 

Viper 80  (Bendra) Buriuojantys pirmąjį sezoną 4 

4.3. Varžybose, visi Optimist (U12)  ir Optimist (U10) įskaitinių grupių dalyviai  startuoja vienoje startinėje grupėj 

4.4. Dalyvių registracija bus vykdoma 2022 09 01 d. nuo 10:00 iki 12:00 val., o iš kitų miestų atvykusiems 

dalyviams dar ir pirmą varžybų dieną nuo 11:30 iki 12:30 val.,  Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“ patalpose, 

R.Kalantos g. 124, vykdančios organizacijos paskirtam atsakingam atstovui pateikiant, LBS patvirtintos formos, 

vardinę paraišką varžyboms.(Priedas Nr.1), ir kitus šių nuostatų 4.5. ir 4.6. punktuose išvardintus dokumentus. 

4.5. Jaunesni nei 18 metų varžybų dalyviai, išskyrus Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“ sportininkus,  

registracijos metu turi pateikti tėvų ar globėjų pasirašytą sutikimą – įgaliojimą (Priedas Nr. 3) ir asmens tapatybę 

įrodantį dokumentą. 
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4.6. Registracijos metu visi Lietuvos varžybų dalyviai, kartu su vardine paraiška, privalo pateikti galiojančios 

medicininės sveikatos pažymą (Forma Nr. 068/a). 

5. VARŽYBŲ TVARKARAŠTIS 

5.1. Lenktynių tvarkaraštis: 

Nr. Data 
Perspėjimo signalas 1-oms dienos 

lenktynėms 
Lenktynių sk. 

1 2022 09 02, penktadienis 15:55 h. 3 

2 2022 09 03, šeštadienis 10:55 h. 3 

5.2.  Varžybų organizatorių, teisėjų ir trenerių  pasitarimas vyks pirmąją varžybų dieną 14.30 val. 

5.3. Varžybose planuojama vykdyti 6 lenktynes priešvėjinėje – pavėjinėje arba trapecinėje distancijoje. Per vieną 

dieną gali būti vykdomos ne daugiau kaip 3 lenktynės.  

5.4. Paskutinę varžybų dieną Perspėjimo signalas, visoms jachtų klasėms, nebus duodamas po 15:00 val. nebent bus 

signalizuotas bendro atšaukimo signalas lenktynėms, kurioms pirmas Perspėjimo signalas buvo duotas iki 15:00 val.  

5.5. Vykdanti organizacija pasilieka teisę keisti varžybų tvarkaraštį atsižvelgiant į meteorologines sąlygas ar kitas 

nenumatytas aplinkybes. 

6. VĖJO LIMITAS  

Jachtoms Optimist  ir burlentėms Viper 80 lenktynės bus vykdomos jei vėjo greitis neviršys 5 m/s. Jei vėjo greitis 

didesnis kaip 6 m/s startas neduodamas, o startavusios šios klasės jachtų/burlenčių lenktynės gali būti nutraukiamos. 

Šį sprendimą priima vyriausias varžybų teisėjas ir pagal šį nuostatų punktą dalyvis negali prašyti rezultato 

atitaisymo. Tai keičia BVT 62.1(a) taisyklę. 

7. LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA  

 Lenktynių instrukcija bus paskelbta Kauno „Žalgirio“ jachtklubo vestibiulyje esančioje oficialioje skelbimų lentoje 

pirmą varžybų dieną iki 12:30 val. 

8. VARŽYBŲ VYKDYMO VIETA  

Varžybos vykdomos Kauno marių akvatorijoje ties Kauno žalgirio jachtklubo uostu. 

9. DISTANCIJOS 

Lenktynių distancijų schemos bus skelbiamos Lenktynių instrukcijoje. 

10. TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS  

10.1. Varžybos  laikomos įvykusiomis, jei bus įvykdytos ne mažiau kaip 1 lenktynės. 

10.2. Jei varžybų metu įvykdomos mažiau kaip 3 lenktynės, jachtos taškai surinkti visose lenktynėse bus galutiniai.  

10.3. Kai varžybose įvyko 3 ir daugiau lenktynių, tai jachtos surinkti taškai bus galutiniai, neįskaitant  vienų 

blogiausių lenktynių rezultato. 

10.4. Varžybų rezultatai visose jachtų/burlenčių klasėse, kuriose kartu lenktyniauja berniukai ir mergaitės ( pvz. 

Optimist ir Viper 80 įskaitinės grupės) bus skaičiuojami pagal bendroje įskaitoje užimtas vietas ir surinktus taškus, 

išrenkant atskirai dalyvius berniukų ir mergaičių grupėse ar įskaitose pagal dalyvių amžių. 

11. SAUGUMAS, KOMANDOS IR PAGALBINIAI LAIVAI 

11.1. Visi pagalbiniai komandų atstovų ir trenerių laivai privalo registruotis Lenktynių biure pateikiant užpildytą 

trenerio laivo registracijos formą.(Priedas Nr.2) ir turėti jūrinio dažnio VHF radijo ryšio stotelę. 

11.2. Komandos kiekvienai 15 jachtų (burlenčių) grupei privalo turėti vieną katerį sportininkų saugumui ant vandens 

užtikrinti. Trenerio laivo registracijos formoje turi būti nurodytas katerio numeris ir burių numeriai jachtų, už kurių 

saugumą jis atsakingas.  
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11.3. Individualiai varžybose dalyvaujantys buriuotojai ar komandos neturinčios katerio ar  komandoje turinčios 

mažiau kaip 15 jachtų grupę, savo sportininkų saugumui ant vandens užtikrinti, kartu su vardine paraiška 

(paraiškomis) turi pateikti raštišką, kurio nors varžybose registruoto katerio vairininko patvirtinimą, kuriuo jis 

įsipareigoja užtikrinti šių dalyvių saugumą ant vandens varžybų metu. 

11.4. . Pagalbiniai laivai bei pagalbiniai asmenys negali būti lenktynių, starto ar finišo zonose nuo Paruošiamojo 

signalo iki visų jachtų finišo arba iki tol, kol lenktynių komitetas signalizuos lenktynių atidėjimą, bendrą atšaukimą 

ar nutraukimą. 

12. RADIJO RYŠYS 

 Išskyrus ypatingą atvejį, jachta negali nei priimti, nei perduoti radijo ryšio signalų, neprieinamų visoms jachtoms. 

Šis apribojimas taikomas ir mobiliesiems telefonams. 

13. PRIZAI 

13.1. Varžybų dalyviai iškovoją prizines vietas visų klasių įskaitinėse grupėse bus apdovanojami taurėmis. 

13.2. Optimist (U12) jachtų klasėse ir burlenčių  klasėje taurė bus įteikta aukščiausią vietą bendroje įskaitoje 

iškovojusiai mergaitei. 

13.3. Jei įskaitinėje grupėje startavo mažiau kaip 4 jachtos (burlentės), nepriklausomai nuo paduotų paraiškų 

skaičiaus - apdovanojama tik pirma vieta. 

13.5. Individualūs asmenys ar organizacijos gali įsteigti papildomus prizus. Prizai ir jų įteikimo nuostatai pateikiami 

lenktynių komitetui iki varžybų pradžios. 

14. ATSAKOMYBĖ 

14.1.  Varžybų dalyviai dalyvauja varžybose pilnai savo rizika. Žiūrėti BVT 3 taisyklę „Sprendimas lenktyniauti”. 

Vykdanti organizacija neprisiima atsakomybės už materialinę žalą, asmens sužalojimą ar mirtį, susijus su regata, 

prieš ją, jos metu ar po jos. 

14.2. Už jachtų (burlenčių) paruošimą varžyboms, įskaitant ir gelbėjimo priemones, atsako dalyvio treneris ar 

aptarnaujantis asmuo arba pats dalyvis, jei jis turi 18 metų.  

15. ŽINIASKLAIDOS TEISĖS 

Dalyvaudami šiose varžybose, visi dalyviai ir pagalbiniai asmenys supranta ir sutinka, kad vykdanti organizacija 

Kauno sporto mokykla „Bangpūtys“ savo nuožiūra, neatlygintinai varžybų metu fiksuotų ir be dalyvio sutikimo 

publikuotų bet kokius varžybų renginių ar lenktynių epizodus žiniasklaidoje ar internete ir, kad šioje medžiagoje gali 

būti užfiksuotas bet kuris varžybų dalyvis. 

16. KITA INFORMACIJA 

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis: 

        Rolandas Žentelis :  Tel.: +370 37 407673;  El.paštas: rolandas.zentelis@smbangputys.lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rolandas.zentelis@smbangputys.lt
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Priedas Nr. 1/Appendix No. 1 

 

VARDINĖ PARAIŠKA 
ENTRY FORM 

 

 “MAŽOJO KAPITONO” BURIAVIMO TAURĖ 
(Varžybų pavadinimas/ name of event) 

 

________________ 
(data/date) 

 

Jachtų klasė/įskaita 

Class/Group 

Nacionalinės raidės ir burės  nr. 

National letters, sail number. 

Vairininko vardas ir pavardė 

Helmsman-Surname and First name 

 Lytis V/M 

Gender M/F 

Gimimo metai 

Year of Birth 

Klubas/mokykla 

Club/school 

Miestas 

City 

Šalis 

Country 

Telefono nr. 

Phone 

 Treneris: v.pavardė 

Coach  name 

Įgulos nario vardas ir pavardė 

Crew-Surname and First name 

Lytis V/M  

Gender M/F 

Gimimo metai 

Year of Birth 

Trenerio/aptarnaujančio laivo duomenys:(Nr.; korpuso tipas/modelis; spalva) 

Coach/support boat data:(number; hull type/ model; color) 

Aš  sutinku vykdyti WS RRS (BVT)2021-2024  taisykles ir visas kitas taisykles,  pagal kurias vyksta šios varžybos.  

(I agree to carry out the WS RRS 2021-2024 rules and all other rules, which take place in this race.) 

Esu informuotas apie visas galimas rizikas asmens gyvybei ir (ar) sveikatai, kurios gali kilti dalyviui šio renginio 

metu, ir reikalavimą prieš dalyvavimą renginyje pasitikrinti sveikatą asmens sveikatos priežiūros įstaigose. (I am 

aware about potential risks to a person's life and/or health that may occur to a participant during this event, and about 

requirement for health check at a health care facility before participating in the event.) 
Deklaruoju, kad prisiimu atsakomybę už sveikatos būklę dalyvaujant šiose varžybose. (I declare that I am taking 

all responsibility for my health condition during participation in this event.) 

Sutinku, kad vykdanti organizacija neprisiima atsakomybės už materialinę žalą, asmens sužalojimą ar mirtį, 

susijusius su regata, prieš ją, jos metu ar po jos. (I agree, that the organizing authority will not accept any liability for 

materiel damage or personal injury or death sustained in conjunction with or prior to, during, or after the regatta.) 

 

Paraišką pateikęs asmuo* / applicant for*: 

Vardas pavardė / Surname and First name___________________________________________________ 

 

 

 Parašas*/Signature*____________________________ 

 

*Jeigu varžybų dalyvio amžius iki 18 metų, paraišką pasirašo tėvai/globėjai arba 

įgaliotas asmuo. If a participant of the race under 18 years of age, shall be signed by a parent / guardian or 

authorized person. 
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Priedas Nr. 2/Appendix No. 2 

« MAŽOJO KAPITONO » BURIAVIMO TAURĖ 
(varžybų pavadinimas/name of event) 

 

TRENERIO LAIVO REGISTRACIJOS FORMA 
COACH BOAT REGISTRATION FORM 

 

Klubas/mokykla; miestas; šalis/ Club/school; City; Country:_______________________________  
 
VARDAS / First name: ____________________PAVARDĖ / Surname: ______________________ 
 
Mobilaus telefono Nr. / Mobile phone N°: ___________________________ 
 
El. pašto adresas / Email address: ________________ Priekabos Nr. / Trailer N°: _____________ 

 
Laivo gamintojas (Pvz.: VSR) : ………………………………………………………………………… 
Name of the manufacturer of the boat (example: VSR) 

 

 
Variklio galia: ……………….……………Korpuso spalva : ………………………… 
Power of engine   Colour of the hull 

 

 
Registracijos Nr.: ………………………………Asmenų skaičius laive: ……………………………….. 
Identification N°                                                                 Number of persons aboard 
 

 DALYVIAI UŽ KURIUOS ESU ATSAKINGAS / Please list your competitors : 

 Klasė / Class Burės Nr. / Sail N° Vardas, Pavardė /Surname, First Name 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
Patvirtinu, kad šis laivas yra techniškai tvarkingas, patikrintas ir turi visas reikiamas, tinkamas ir pakankamas 
gelbėjimo priemones ir VHF jūrinio dažnio radijo ryšio stotele.I certify that this ship is technically in good 

condition and has all necessary, adequate and sufficient means of rescue and VHF offshore radio station. 
 
Data: ___________________  Parašas: ________________________   
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Priedas Nr. 3 

Tėvų / globėjų sutikimo ir įgaliojimo forma 

Vadovaujantis varžybų nuostatais, jaunesni nei 18 metų dalyviai registracijos metu turi pateikti 

užpildytą tėvų/globėjų sutikimo ir įgaliojimo formą, kuri galios viso renginio metu. Formą turi 

pasirašyti tėvai/globėjai, o ne jų įgalioti asmenys. 

Dalyvio vardas, pavardė:  

Varžybos:  „MAŽOJO KAPITONO“ BURIAVIMO TAURĖ                                                     

Data: 2022 m.________________________ mėn.    ______ d. 

Leisdamas/a savo vaikui dalyvauti šiose varžybose aš, tėvas/mama/globėjas, sutinku ir patvirtinu, 
kad:  
a) Suvokiu šio sporto riziką ir prisiimu atsakomybę už savo vaiką, leisdamas/a jam/jai dalyvauti 
buriavimo varžybose;  
b) Esu įsitikinęs/usi, kad mano vaikas turi reikiamus įgūdžius ir žinias, kad galėtų dalyvauti šiose 
buriavimo varžybose įvairiomis sąlygomis, kurios gali būti lenktynių distancijos akvatorijoje; 
c) Prisiimu atsakomybę už materialinę žalą, asmens sužalojimą ar mirtį dėl mano ar mano vaiko 

veiksmų, ar neapdairumo;  

d) Įgalioju varžybų organizatorius, nelaimės atveju, suteikti medicininę pagalbą mano vaikui, 

įskaitant ir jo/jos transportavimą į ligoninę; 

Taisyklių pripažinimas 
Leisdamas/a savo vaikui dalyvauti šiose varžybose aš, tėvas/mama/globėjas, sutinku ir patvirtinu, 
kad:  
a) Mano vaikas gali dalyvauti buriavimo varžybose, kaip nurodyta varžybų nuostatuose ir lenktynių 
instrukcijoje, suprasdamas/a ir pripažindamas/a BVT 3 taisyklės nuostatas, jog jis pats asmeniškai 
atsako už savo sprendimą dalyvauti ar tęsti dalyvavimą lenktynėse; 
b) Esu susipažinęs su atsakomybėmis pagal  BVT 4 taisyklę ir žinau, kad mano vaikas gali būti 
nubaustas už bet kokį netinkamą jo pagalbinių asmenų elgesį; 
Teisė viešinti vardus ir vaizdinę medžiagą 
Dalyvaudami šiose buriavimo varžybose, dalyviai supranta ir sutinka, kad vykdanti organizacija ir jos 

rėmėjai savo nuožiūra, neatlygintinai varžybų metu fiksuotų ir be dalyvio sutikimo publikuotų bet 

kokius šio renginio epizodus ir, kad šioje medžiagoje gali būti užfiksuotas bet kuris varžybų dalyvis. 

Įgaliojimas  

Renginio metu (pažymėti vieną iš langelių): 

Aš asmeniškai būsiu renginio vietoje ir prisiimsiu atsakomybę už savo vaiką viso renginio 

metu, įskaitant varžybų laiką ant vandens. 

  

Skiriu ir įgalioju žemiau įvardintą asmenį būti atsakingu už mano vaiką viso renginio metu, 

įskaitant priežiūrą varžybų metu ant vandens.  
Pasirašydamas/a šią formą patvirtinu, kad atidžiai perskaičiau, suprantu ir sutinku su aukščiau išvardintomis 

atsakomybėmis ir nuostatomis. 

Tėvo/mamos/globėjo 

vardas, pavardė, parašas:  

Mobilaus telefono 

numeris: 

Atsakingo asmens  

vardas, pavardė:  

Mobilaus telefono 

numeris: 
 

 

 

 

 

 


