Regaty
O Puchar Prezesa Ekomariny

Ryn

Ryn 8.07.2017 r.
Organizator: MBSW w Giżycku oddział Ryn

ZAWIAD OMIE NIE O REGATACH
l. PRZEPISY.
1.1. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z zasadami organizacji regat sportowych
w klasach amatorskich nie objętych systemem rywalizacji sportowej Polskiego
Związku Żeglarskiego.
2. REKLAMOWANIE.
2.1. Nie przewiduje się wymagań dotyczących reklamowania.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA,

ZGLOSZENIA,

WPISOWE

3.1. Regaty zostaną rozegrane w klasach: jachty kabinowe.
3.2. Zgłoszenia wstępnego należy dokonać wysyłając zgłoszenie z nazwą lub nr
łodzi i nazwiskiem sternika na adres e-mail: juliuszle@interia.pl do dnia
7.07.2017 r. Uwaga: ograniczona ilość zgłoszeń - decyduje data wpływu
zgłoszenia.
3.3. Wpisowe do regat wynosi O PLN.
4. ZGLOSZENIE

W MIEJSCU REGAT.

4.1. Zgłoszenia w miejscu regat należy dokonać w biurze regat w porcre
Ekomarina Ryn w dniu 8.07.2017 od godz. 830 do godz. 930.
4.2. Podczas procedury zgłoszeniowej wymagane jest posiadanie następujących
dokumentów:
- patent żeglarza jachtowego.
5. PROGRAM REGAT.
5.1. Rejestracja zgłoszeń

830 _ 930.

5.2. Otwarcie i odprawa 10°°.
5.3. Wyścigi 1100.

5.4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 16°°.
5.5. Koncert i kolacja dla uczestników 1600

-

1800•

6. POMIARY
6.1. Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenie bezpieczeństwa
przepisami regatowymi mogą być dokonywane podczas regat.

określonego

6.2. W przypadku nie pełnienia wymogów bezpieczeństwa określonych w
komunikatach sędziego załoga jachtu zostanie wykluczona z zawodów.
7. INSTRUKCJA

ŻEGLUGI.

7.1. Instrukcja żeglugi zostanie określona na odprawie w dniu 8.07.2017 r.
8. AKWEN REGAT.
8.1. Regaty zostaną rozegrane na jez. Ryńskim.
9. TRASA REGAT.
9.1. Trasa regat zostanie określona na odprawie w dniu 8.07.2017 r.
10. SYSTEM PUNKTACJI.
10.1. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 1 wyścigu.
10.2. W przypadku rozegrania
wszystkich wyścigach.

1-3 wyścigów liczą się punkty zdobyte we

10.3. W przypadku rozegrania 4 lub więcej wyścigów liczą się punkty z
wyłączeniem wyścigu z najgorszym wynikiem punktowym.
11. PRAWA DO WIZERUNKU.
11.1. Zgłaszając się do regat zawodnicy wyrazaJą zgodę na bezpłatne
wykorzystywanie swego wizerunku poprzez organizatorów i sponsorów podczas
zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich
materiałach dotyczących regat.
12. NAGRODY.
12.1. Załogi jachtów, które zajmą miejsca 1-3 w poszczególnych
otrzymają puchary i nagrody (1 na jacht).
l miejsce - 2000 zł;
2 miejsce - 1000 zł;
3 miejsce - 500 zł

klasach

12.2. Z pośród wszystkich uczestników zostaną wylosowane trzy osoby, które
otrzymają atrakcyjne upominki (np. tablet, odbiornik JPC, smartfon)
13. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZILNOŚCI.
13.1. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na swoją odpowiedzialność.
Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie
zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek
szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w
regatach.
14. INFORMACJE DODATKOWE.
14. 1. Szczegóły informacji można uzyskać pod nr 505019050.
14.2. Nowe informacje na temat regat i imprez towarzyszących publikowane
będą na stronie www.pgkimryn.pl.

