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Jubiliejinės pramoginės Mindaugo Karaliaus Regatos
NUOSTATAI

1. Tikslas ir uždaviniai   
1.1. Remti ir populiarinti buriavimo sportą.
1.2. Išsiaiškinti pajėgiausius „MK Regatos“ buriuotojus.

2. Dokumentai, kuriais vadovaujantis vykdoma regata  
2.1. Tarptautinės buriavimo varžybų taisyklės
2.2. Kreiserinių lenktynių taisyklės

3. Regatos vieta ir laikas  
3.1. Regata vyks Kuršių mariose 2011 m. liepos 23 d. 

Startas – Klaipėdos uosto akvatorija.
Finišas – ties Nidą.

Startas,  distancija,  ir  finišas  bus  nurodyti  regatos  instrukcijoje.  Mandatinė  komisija, 
burtų traukimas ir kapitonų pasitarimas vyks Pilies uosto klasėje ir bare.
4. Vadovavimas regatai  
4.1. Regatą organizuoja ir vykdo „MK Laivyba“
4.2. Regatos organizatoriai ir teisėjai neatsako už dalyvių gyvybę ir nuosavybę, o taip 

pat už kūno sužalojimus arba inventoriaus sugadinimą varžybų metu. Už laivų ir 
įgulos narių saugumą atsako jachtų vadai.

5. Reikalavimai regatos dalyviams  
5.1. Regatoje gali dalyvauti visų Lietuvos jachtklubų, organizacijų ir nuosavų jachtų 

įgulos bei užsienio svečiai.
5.2. Jachtoje  privalo  būti  jachtos  vadas  ir  padėjėjas,  nes  kiekviena  jachta  privalo 

paimti po 2-5  „MK Regatos“ dalyvius (svečius).
5.3. Jachtų vadai privalo turėti atitinkamą kvalifikaciją.
5.4. Kiekviena jachta privalo turėti galiojantį laivo bilietą.
5.5. Visi jachtų įgulos nariai privalo mokėti plaukti.
5.6. Dalyviai tiek būdami krante, tiek jachtose ar distancijoje turi elgtis kultūringai, 

laikytis  sportinės  etikos,  ekologijos  normų  ir  taisyklių.  Už  buriuotojų  etikos 
taisyklių, ekologijos normų ir taisyklių pažeidimus ar nesportinį elgesį jachta gali 
būti pašalinta iš regatos, jos rezultatas anuliuojamas. Teisę priimti tokį sprendimą 
turi regatos teisėjas.

5.7. Ši regata priskiriama IV kategorijai ir privaloma laikytis šiai kategorijai taikomų 
saugaus plaukimo reikalavimų.

6. Regatos programa  
6.1. 2011 m. liepos 23 d.:

8:00  –  8:30  dalyvaujančių  regatoje  jachtų  būklės  patikrinimas  ir  mandatinė 
komisija.  Jachtų kapitonų pasitarimas.
10:00 Startas.



6.2. Atsižvelgiant į meteorologines sąlygas,  regatos teisėjas gali  maršrutą  pakeisti 
arba sutrumpinti. 

7. Regatos įskaita. Nugalėtojų nustatymas.  
7.1. Regatoje dalyvaujančios jachtos startuoja viena grupe.
7.2. Regata – nehandikapinė.
7.3. Greičiausia jachta bus apdovanota nugalėtojo taure ir šampano dėže „Mindaugas 

Karalius“.
7.4. I, II, III vietos laimėtojai bus apdovanoti diplomais ir piniginiais prizais. Prizinis 

fondas – 2000 Lt.
7.5. Prizinis fondas bus paskirstytas dalyvaujant regatos organizatoriams, teisėjui ir 

jachtų vadams teisėjų kolegijos teikimu.

8. Starto mokestis  
8.1. Starto  (dalyvio)  mokestis  –  dalyvaujančioms  jachtoms  bus  padalinta  1000Lt 

lygiomis dalimis.

9. Regatos aprūpinimas  
9.1. Visas regatos organizavimo ir vykdymo išlaidas dengia „MK Laivyba“

10. Paraiškos  
10.1. Paraiškos priimamos  iki  š.m.  liepos  23 d.  08:00 telefonu 8 46 410514, mob. 

telefonu +370 656 56149, el.paštu info@mklaivyba.lt.
10.2. Paraiškoje  nurodyti  jachtos  pavadinimą,  jachtos  ilgį,  jachtos  vado pavardę,  ir 

galimybę paimti svečių skaičių.
10.3. Vėliausiai  pateikusioms  paraiškas  jachtoms  gali  būti  sumažintas  dalyvio 

mokestis.
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