ZAWIADOMIENIE O REGATACH
58 Błękitna Wstęga Zalewu Wiślanego.
Puchar Burmistrza Krynicy Morskiej.
Regaty zaliczane do Pucharu Bałtyku Południowego.
ORGANIZATOR:
Jacht Klub Krynica Morska- Marek Kacpura tel. 508482383
TERMIN I MIEJSCE:
14-17 sierpnia 2014, Krynica Morska, Zalew Wiślany.
STARTUJĄCE KLASY:
Jachty balastowe, balastowo- mieczowe, mieczowe.
W regatach o Błękitną Wstęgę nie ma podziału na klasy.
W regatach o Puchar Burmistrza przewidujemy trzy grupy startowe, w zależności
od współczynnika KWR.
WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA:
Wyposażenie jachtów, liczebność załóg i kwalifikacje załóg powinny być zgodne
z obowiązującymi przepisami. Minimalna ilość załogi- 2 osoby.
Kapitan jachtu wraz z załogą startują w regatach na własną odpowiedzialność.
PRZEPISY:
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa
ISAF 2013-2016, Międzynarodowymi Przepisami o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu,
Zawiadomieniem o Regatach, Instrukcją Żeglugi i Komunikatami Komisji Sędziowskiej.
INSTRUKCJA ŻEGLUGI:
Instrukcja żeglugi zostanie ogłoszona na odprawie kapitanów przed startem.
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia do regat będą przyjmowane w czwartek 14 sierpnia 2014 w godz.18.30 –20.00
oraz w piątek 15 sierpnia 2014 w godz. 8.00- 9.00.
Wymagane jest ubezpieczenie OC jachtu na okres regat.
Jachty nie posiadające aktualnej polisy OC startują na wyłączne ryzyko osób zgłaszających
jachty do regat.
ODPRAWA KAPITANÓW:
15 sierpnia 2014 - godz.9.30
16 sierpnia 2014 - godz. 9.30
WPISOWE: 50 zł od jachtu plus 10 zł od osoby.
Przewidujemy rozegranie trzech wyścigów Pucharu Burmistrza w piątek oraz jednego
wyścigu o Błękitną Wstęgę w sobotę. Starty do pierwszych wyścigów dnia planowane są
o godz. 11.00.
PROTESTY
Przyjmowane będą przez 30 minut od zejścia Komisji Regatowej z wody.
PRAWA DO WIZERUNKU.
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego
wizerunku przez Organizatora we wszystkich materiałach dotyczących regat.
KOMUNIKACJA RADIOWA.
Jachtowi nie wolno nadawać przez radio ani otrzymywać komunikatów niedostępnych dla
wszystkich jachtów, z wyjątkiem sytuacji, gdy jacht jest w niebezpieczeństwie pod rygorem
dyskwalifikacji. Kanał łączności radiowej zostanie podany na odprawie kapitanów.
NAGRODY:
Błękitna Wstęga- szklane trofea dla trzech najszybszych jachtów- kolejność na mecie.
Puchar Burmistrza Krynicy Morskiej- puchary dla trzech pierwszych jachtów w grupach.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie przyjmuje żadnych roszczeń dotyczących
stanu jachtu i zachowania załogi w czasie regat.
Organizator nie odpowiada za zderzenia, uszkodzenia jachtu oraz jego utratę, wypadki losowe,
uszkodzenia ciała i utratę zdrowia uczestników regat spowodowane przez prowadzącego lub członka
załogi innego jachtu lub uczestnika regat.

