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Elbląg, dnia 02.06.2015r.

Międzynarodowe Regaty śeglarskie
o Puchar Prezydenta Miasta Elbląg
10 - 12 lipca 2015 roku

Regaty zaliczane do Pucharu Zalewu Wiślanego
oraz Pucharu Bałtyku Południowego

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Termin i miejsce regat:
Regaty zostaną rozegrane w dniach 10 - 12 lipca 2015 roku.
Miejscem regat jest port jachtowy w Krynicy Morskiej, wody Zalewu Wiślanego.
Organizator planuje rozegranie trzech wyścigów.
Organizator:
Prezydent Miasta Elbląg - Pan Witold Wróblewski
"Stowarzyszenie Jachtklub Elbląg"
Jachtklub Elbląg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Pętla śuławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kontakt z organizatorem:
Jachtklub Elbląg, ul. Radomska 29, 82-300 Elbląg, tel. 55 232 67 20,
Adam Kapczyński, tel. 606 639 394, adamkapczynski@gmail.com
www.jachtklub.elblag.pl, jachtklub@jachtklub.elblag.pl

Biuro Regat:
Zostanie zorganizowane w porcie jachtowym w Krynicy Morskiej.
Biuro Regat czynne będzie:
- dnia 10 lipca od godz. 19.00 do godz. 20.00,
- dnia 11 lipca od godz. 09.00 do godz. 20.00.
Klasy jachtów:
Regaty zostaną rozegrane w klasie KWR.
W regatach mogą brać udział jachty kabinowe: mieczowe, balastowo-mieczowe i balastowe
posiadające aktualne świadectwo KWR.
Organizator przewiduje utworzenie trzech grup startowych podzielonych według przelicznika
KWR. Warunkiem rozegrania regat w kaŜdej klasie jest zgłoszenie przynajmniej 5 jachtów.
W przypadku gdy liczba zgłoszonych jachtów będzie mniejsza niŜ 5, klasy zostaną połączone.
Lista startowa wraz z podziałem na grupy zostanie podana do wiadomości sterników w dniu
11 lipca o godz. 10.00.
Przepisy:
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z aktualnymi Przepisami Regatowymi śeglarstwa ISAF
2013 - 2016, Międzynarodowymi Przepisami o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu oraz
niniejszym Zawiadomieniem o Regatach i Instrukcją śeglugi.
Zgłoszenia do regat:
Przyjmowane będą na formularzach w Biurze Regat.
Podczas zgłoszenia Organizator wymaga przedstawienia:
- dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC jachtu na okres regat. Kserokopię tego
dokumentu naleŜy złoŜyć Organizatorowi w chwili zapisu do regat - JACHTY BEZ WAśNEGO
I OPŁACONEGO UBEZPIECZENIA OC NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE DO REGAT,
- aktualnego świadectwa pomiarowego KWR na rok 2015.
Wpisowe:
100 zł od jachtu.
Start i meta regat:
Start do pierwszego wyścigu odbędzie się w dniu 11 lipca 2015 roku o godzinie 11.00
na redzie portu Krynica Morska. Start do drugiego i trzeciego wyścigu odbędzie się 15 minut
po spłynięciu na metę wszystkich jachtów startujących w regatach w poprzednim wyścigu.
Start odbędzie się pomiędzy statkiem Komisji Regatowej (KR bądź RC) a Ŝółtą pławą
pneumatyczną w kierunku na wiatr.
Procedura startowa 5 minutowa.
Meta regat wyznaczona będzie na redzie portu Krynica Morska pomiędzy statkiem Komisji
Regatowej (KR bądź RC) a Ŝółtą pławą pneumatyczną.
Zamknięcie mety po upływie 20% czasu przeliczeniowego pierwszego jachtu z grupy.
Trasa regat:
Zostanie usytuowana po pławach nawigacyjnych Zalewu Wiślanego. Organizator przewiduje
jedną długość trasy dla wszystkich grup startowych.

Instrukcja Ŝeglugi:
Przekazana zostanie zawodnikom podczas odprawy sterników w dniu 11 lipca o godzinie
10.00 oraz będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Biurze Regat.

Wyniki regat:
Będą wywieszone na tablicy ogłoszeń 1 godzinę po zamknięciu linii mety oraz udostępnione
w module wynikowym na stronie internetowej Jachtklubu Elbląg: www.jachtklub.elblag.pl
w dziale Regaty.
Protesty:
Rozpatrywane będą przez jury (złoŜone z 3, + 1 rezerwowy, osób) wyłonione spośród
sterników w trakcie ceremonii otwarcia. Protesty przyjmowane będą przez 30 minut od
zamknięcia linii mety dla ostatniej grupy. Opłata protestowa wynosi 100 zł za kaŜde
zgłoszone przewinienie. Protesty nieopłacone nie będą rozpoznawane.
Nagrody:
Przewidziane są puchary dla pierwszych trzech miejsc w kaŜdej klasie.
Przewidziane są nagrody dla kaŜdej z grup startowych. Losowanie nagród odbędzie się
podczas ceremonii zakończenia regat.
ZastrzeŜenie odpowiedzialności:
Załogi jachtów uczestniczą w regatach na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje Ŝadnej
odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu powstałe w związku z regatami, przed
ich rozpoczęciem, w trakcie regat lub po ich zakończeniu. Prowadzący jacht powinien
posiadać stosowne uprawnienia i odpowiedzialny jest za wyposaŜenie jachtu zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w tym za stan techniczny jachtu oraz bezpieczeństwo załogi.
W
TRAKCIE
REGAT
OBOWIĄZUJE
BEZWZGLĘDNY
WYMÓG
NOSZENIA
INDYWIDUALNYCH ŚRODKÓW WYPORNOŚCIOWYCH PRZEZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW
ZAŁOGI POD RYGOREM DYSKWALIFIKACJI.
ORGANIZATOR BEZWZGLĘDNIE WYMAGA UBEZPIECZENIA OC JACHTU.
Prawa do wizerunku:
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraŜa zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku
przez Organizatora we wszystkich materiałach dotyczących regat.
Komunikacja radiowa:
Jachtowi nie wolno, pod rygorem dyskwalifikacji, nadawać przez urządzenia
telekomunikacyjne ani otrzymywać komunikatów nie dostępnych dla wszystkich jachtów,
z wyjątkiem sytuacji, gdy jacht jest w niebezpieczeństwie pod rygorem dyskwalifikacji. Kanał
łączności radiowej VHF regat - 72.
Zakończenie regat:
Zakończenie regat, ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów planowane jest na dzień
11 lipca 2015 roku o godzinie 18.00 w porcie Krynica Morska.
Niedziela 12 lipca 2015 roku jest dniem rezerwowym regat.
Organizator regat

Patronat medialny:

