37 –osios Joninių regatos „Rubikiai – 2021“ nuostatai
Prašome asmenų, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (karščiavimas, sloga,
kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas) į renginį nevykti.
1. Tikslas ir uždaviniai
Ugdyti ir populiarinti buriavimą Aukštaitijos regione. Išaiškinti stipriausius buriuotojus ir stipriausią įgulą.
2. Varžybų vykdymo vieta ir laikas
Dalyvių registracija renginio vietoje, birželio 26 d. iki 11:00 val., Kriokšlio poilsio aikštelėje.
Varžybos vykdomos 2021 m. birželio 26 – 27 dienomis Rubikių ežere. Distancijos bus nurodytos varžybų instrukcijoje,
renginio vietoje esančioje informacinėje lentoje.
3. Varžybų vykdymas ir vadovavimas
Varžybas organizuoja Panevėžio jachtklubas, vykdo – organizacinis komitetas.
Varžybos vykdomos vadovaujantis Tarptautinėmis buriavimo varžybų taisyklėmis (BVT 2021-2024).
Varžybos atviros asmeninės, vykdomos šiose burlenčių ir laivų klasėse:
I. Burlentė: 1) dalyviai iki 25 m.; 2) dalyviai nuo 25 iki 50 m.; 3) dalyviai virš 50 m.
II. Sportinių švertbotų klasės (Optimist, FINN, 470, Laser 2000).
III. Daugiakorpusinių jachtų klasė.
IV. Laisva savos gamybos ir turistinių jachtų klasė – pagal galiojančias buriavimo taisykles ir varžybų instrukcijas.
Varžybos atskiroje klasėje vykdomos jeigu regatoje dalyvauja 3 ir daugiau vienos klasės dalyvių. Kitu atveju burlentės
grupuojamos, laivai - laisvoje jachtų klasėje.
Būtina sąlyga kiekvienam varžybų dalyviui – gelbėjimosi liemenė. Dalyviai be liemenės bus diskvalifikuojami.
Regatoje sportininkai dalyvauja savo rizika (BVT 4 taisyklė). Varžybų organizatoriai neatsako už materialinius
nuostolius, ar dalyvio sužalojimą, susirgimą arba mirtį, susijusius su regata: prieš ją, jos metu ar po jos.
4. Dalyvių priėmimas.
Kviečiami Lietuvos buriuotojai be kvalifikacinių apribojimų. Dalyvauja savo arba siunčiamų organizacijų lėšomis.
Dalyviai įsikuria trumpalaikio poilsio aikštelėse, nepažeisdami gamtos apsaugos įstatymų. Registracijai ir startui renkasi
Kriokšlio poilsio aikštelėje, rytinėje ežero pakrantėje ties Karklinės sala.
5. Nugalėtojų nustatymas
Asmeninis pirmumas nustatomas pagal olimpinę taškų skaičiavimo sistemą.
6. Nugalėtojų apdovanojimas
Nugalėtojai apdovanojami visose klasėse. Apdovanojami jauniausias ir vyriausias regatos dalyviai.
PASTABOS:
Būtina sąlyga varžybų dalyviui – gelbėjimosi liemenė. Dalyvis be liemenės bus diskvalifikuojamas.
Organizacinis komitetas pasilieka teisę perkelti varžybų laiką, priklausomai nuo meteorologinių sąlygų, taip pat klasių
paskirstymą, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus ir sudėties.
Distancijos ir startų eiliškumas skirtingoms klasėms bus nurodyti varžybų instrukcijoje, renginio vietoje esančioje
informacinėje lentoje. Laivo įgulos skaičius nenustatomas. Varžybose budės vienas gelbėtojas su valtimi, tačiau savo ir įgulos
saugumu privalo pasirūpinti kiekvienas vairininkas.
Starto mokestis vienam lenktynininkui-vairininkui 15 € (vaikams – 5 €) Visi lenktynininkai pretenduoja į apdovanojimus
pagal atitinkamai užimtą vietą.
„RUBIKIAI – 2021” buriavimo varžybų programa*:
Birželio 26 diena
10.00 -11.00 registracija
11.30 Varžybų atidarymas
12.00-16:00 startai 1-3iam plaukimams (burlentės, laivai)
Birželio 27 diena
11.00 Maratonas aplink ežero salas arba 4as ir 5as plaukimai.
Pietūs
15.00 Varžybų uždarymas
*Plaukimų laikas ir skaičius gali būti keičiami atsižvelgiant į meteorologines sąlygas.
Pranešimai apie pakeitimus bus viešinami garsiniais pranešimais ir informacinėje lentoje.
Visiems dalyviams ir žiūrovams rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido
kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Rekomenduojama laikytis ne mažesnio nei 1 m atstumo tarp žiūrovų, išskyrus
sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus.

