ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Wersja z dnia 02.07.2018
IV REGATY O PUCHAR ADMIRAŁA

W klasach: Optimist, Laser, ISA 407
DŹWIRZYNO 7-8 LIPCA 2018 ROKU

1. TERMIN I MIEJSCE REGAT
1.1. Regaty odbędą się w terminie 7-8.07.2018r.
1.2. Regaty rozgrywane będą w Dźwirzynie na redzie przystani Dźwirzyno lub (w
przypadku niesprzyjających warunków na) na jeziorze Resko Przymorskie.

2. ORGANIZATOR
Organizatorem regat jest Uczniowski Klub Żeglarski „Błękitni” oraz gmina Kołobrzeg.
Adres UKŻ BŁĘKITNI: 78-132 Grzybowo ul. Borkowska 28, tel. 606 253 114

3 ZGŁOSZENIA
3.1. Zgłoszenia do regat należy dokonać za pomocą serwisu sailingnet.pl
3.2. Zgłoszenia do regat przyjmowane będą również w biurze regat w bazie GOSTiR
ul. Jachtowa 12 (przystań jachtowa nad jeziorem)
w dniu 6 lipca w godzinach 16:00- 20:00,
w dniu 7 lipca w godzinach 08:00-9:00
3.3. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia do regat w dniu 7 lipca w godzinach 08:0008:15 jedynie z ważnych powodów. Fakt ten należy zgłosić telefonicznie najpóźniej
do dnia 6 lipca do godz. 20:00 (tel. 606 253 114).

3.3. Podczas procedury zgłoszeniowej w biurze regat obowiązuje posiadanie
następujących dokumentów :
- aktualne badanie lekarskie (tylko dla zawodników polskich,
- Ubezpieczenie OC na 2018r,
- Licencję zawodnika PZŻ
3.4. Wpisowe do regat wynosi 40,00 zł i może być wpłacone podczas procedury
zgłoszeniowej.
Po wniesieniu opłaty wpisowej organizator zapewnia 2 noclegi i wyżywienie :
śniadania i obiadokolacje podczas pobytu

4. PROGRAM REGAT

4.1
Dzień
Piątek
Sobota

Niedziela
Niedziela

Data
06.07.18r
07.07.18r

08.07.18r.
08.07.18r.

Godziny
16:00-20:00
08:00-9:00
9:30
10:00

Rejestracja
Rejestracja
Odprawa sterników
Uroczystość otwarcia regat

11:00- 16:00
10:00-13:30
Ok. 15:00

Wyścigi
Wyścigi
Zakończenie regat

4.2 Planowane jest rozegranie maksymalnie 7 wyścigów.
4.3 W dniu 08.07.2018 sygnał ostrzeżenia do ostatniego wyścigu nie będzie podany
później niż o godz. 13:30.

5. PRZEPISY
Regaty rozegrane zostaną zgodnie z PRŻ 2017-2020, przepisami PZZ, oraz
instrukcją żeglugi. W regatach stosowana będzie punktacja indywidualna zgodnie z
przepisami PZŻ.

6. TRASA REGAT - INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Schemat trasy dla poszczególnych klas podane zostaną w instrukcji żeglugi
Instrukcja żeglugi będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w biurze regat w dniu
6.07.18 do godz. 19.00. Instrukcja żeglugi dostępna będzie również w biurze regat.

7. PUNKTACJA
7.1 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów.
7.2. W przypadku rozegrania 4 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu
będzie odrzucony przy końcowej ocenie regat.

8. KATEGORIE WIEKOWE

W KLASIE OPTIMIST:
Dziewcząt i chłopców do lat 9
dziewcząt i chłopców do lat 11
dziewcząt i chłopców do lat 13,
dziewcząt i chłopców do lat 15

w klasie Laser:
Laser 4,7 do lat 14
Laser Radial do lat 17
Laser Standard

9. NAGRODY
Zwycięzcy otrzymają puchary i dyplomy oraz puchar dla najmłodszego zawodnika
regat.

10. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego
wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych
reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących
regat.

11. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z
czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników

regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez
zawodnika lub jego jacht , wynikającą z udziału w regatach.

12. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach
wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

Komandor
Uczniowski Klub Żeglarski BŁĘKITNI
Mariusz Górnisiewicz

