AKTUALIZACJA 01.06.2016

PUCHAR MARINY ELBLĄG
17 - 19 czerwca 2016 roku

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Termin i miejsce regat:
Regaty zostaną rozegrane w dniach 17 - 19 czerwca 2016 roku.
Organizator planuje rozegranie jednego, całodziennego wyścigu.
Portami regat są:
1. Port rybacki w Krynicy Morskiej przy Hotelu KAHLBERG,
2. Port jachtowy w Krynicy Morskiej (Pętla Żuławska), dla jachtów które ze
względów technicznych nie będą mogły cumować w porcie rybackim.
Jachty zgłoszone do regat zwolnione są z opłat postojowych w portach w dniach
trwania regat.
Organizator:
"Stowarzyszenie Jachtklub Elbląg"
Współorganizatorzy:
Jachtklub Elbląg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Pętla Żuławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Patroni honorowi:
Pan
Pan
Pan
Pan

Witold Wróblewski, Prezydent Miasta Elbląg
Maciej Romanowski, Starosta Elbląski
Leszek Dziąg, Starosta Braniewski
Jerzy Wcisła, Senator RP

Sponsor generalny:
Pan Marian Groblewski - Hotel KAHLBERG w Krynicy Morskiej
Sponsorzy:
Zakład Meblowy LAYMAN - Ryszard Seroka
Kancelaria
Adwokatów
i
Radców
Prawnych
w
Elblągu
KancelariePrawne.Elblag.pl
OTIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu
MAGNES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu
Indywidualna Praktyka Lekarska - JSK DENTAL CARE - Joanna SikorskaKapczyńska
Wójcik Fabryka Mebli Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Elblągu
Pizzeria Tattoo-Pizza - Marcin Ingielewicz

Leszek Kapczyński
Marek Mikiprowicz
Prime System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni
Żaglownia „Narwal” s.c. Andrzej Kiełsznia, Roman Brodnicki w Gdańsku

Patroni medialni:
SailBook.pl
portEl.pl Elbląska Gazeta Internetowa
Kontakt z organizatorem:
"Stowarzyszenie Jachtklub Elbląg", ul. Radomska 29, Elbląg, tel. 55 232 67 20,
Adam Kapczyński, tel. 606 639 394, adamkapczynski@gmail.com
www.jachtklub.elblag.pl
Program regat:
17.06.2016r. (piątek)
 indywidualne wypłynięcie jachtów biorących udział w regatach z Mariny
Elbląg w kierunku Zalewu Wiślanego,
 dopłynięcie jachtów do portów w Krynicy Morskiej.
18.06.2016r. (sobota)
 08.00 - otwarcie regat, odprawa kapitanów w namiocie w ogrodzie
Hotelu KAHLBERG,
 09.00 - start do regat wokół Zalewu Wiślanego,
 19.00 - zakończenie regat, ogłoszenie wyników, rozdanie nagród,
spotkanie integracyjne dla uczestników i gości.
19.06.2016r. (niedziela)
 dzień rezerwowy regat,
 indywidualny powrót jachtów do Mariny Elbląg.
Biuro Regat:
Zostanie zorganizowane w Hotelu KAHLBERG w Krynicy Morskiej.
Biuro Regat czynne będzie:
- dnia 17 czerwca od godz. 18.00 do godz. 19.00,
- dnia 18 czerwca od godz. 07.00 do godz. 08.00.
Klasy jachtów:
Regaty zostaną rozegrane w klasie KWR.
W regatach mogą brać udział jachty kabinowe: mieczowe, balastowo-mieczowe
i balastowe posiadające aktualne świadectwo KWR. Jachty bez aktualnego
świadectwa pomiarowego KWR nie będą przyjmowane do regat.
Organizator przewiduje utworzenie trzech grup startowych podzielonych
według przelicznika KWR. Warunkiem rozegrania regat w każdej klasie jest
zgłoszenie przynajmniej 5 jachtów. W przypadku gdy liczba zgłoszonych
jachtów będzie mniejsza niż 5, klasy zostaną połączone.
Lista startowa wraz z podziałem na grupy zostanie podana odrębnym
pisemnym komunikatem na tablicy informacyjnej w Biurze Regat w dniu 18
czerwca o godz. 8.00.
Przepisy:
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z aktualnymi Przepisami Regatowymi
Żeglarstwa ISAF 2013 - 2016, Międzynarodowymi Przepisami o Zapobieganiu

Zderzeniom na Morzu oraz niniejszym Zawiadomieniem o Regatach i Instrukcją
Żeglugi.
Zgłoszenia do regat:
Zgłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznej.
Zgłoszenia należy dokonać w module zgłoszeniowym dostępnym na stronie
internetowej
Organizatora
www.jachtklub.elblag.pl
(http://jachtklub.elblag.pl/index.php/puchar-mariny-elblag-zapisy).
W przypadku gdy ktoś nie ma możliwości dokonać zgłoszenia poprzez moduł
zgłoszeniowy istnieje możliwość zapisania się do regat także osobiście w
sekretariacie Jachtklubu Elbląg, gdzie zapisy przyjmuje Kierownik Sekretariatu
Pani Wiesława Murawska, a także telefonicznie u Adama Kapczyńskiego pod
numerem telefonu 606 639 394. Wszystkie zapisane jachty zostaną
wprowadzone do modułu zgłoszeniowego.
Do zgłoszenia należy bezwzględnie dołączyć:
 jedno zdjęcie jachtu w formacie .jpeg, .gif, .pdf,
 oświadczenie potwierdzające ubezpieczenie OC jachtu na okres regat.
JACHTY BEZ WAŻNEGO UBEZPIECZENIA OC
NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE DO REGAT
Zamknięcie listy zgłoszeń nastąpi w dniu 10 czerwca 2016 roku. Po tym
terminie nie będzie możliwości zapisania się do regat.
Wpisowe:
100 zł od jachtu.
Wpisowe należy uiścić do dnia 10 czerwca 2016 roku w kasie siedziby
Organizatora bądź na rachunek bankowy Organizatora nr 66 1020 1752 0000
0202 0070 5418 z podaniem imienia i nazwiska sternika oraz nazwy jachtu i
wskazaniem „wpisowe do regat PUCHAR MARINY ELBLĄG”.
Start i meta regat:
Start do wyścigu odbędzie się w dniu 18 czerwca 2016 roku o godzinie 09.00 na
redzie portu Krynica Morska.
Odbędzie się pomiędzy statkiem Komisji Regatowej (KR bądź RC) a pławą
pneumatyczną koloru jaskrawego 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 pławą pneumatyczną koloru
jaskrawego.
Zamknięcie mety po upływie 20% czasu przeliczeniowego pierwszego jachtu z
grupy.
Trasa regat:
Zostanie usytuowana dookoła Zalewu Wiślanego po pławach nawigacyjnych.
Organizator przewiduje trzy długości trasy, oddzielnie dla każdej z grup
startowych. Trasy są jednakowe od linii startu do linii wyznaczonej pomiędzy
statkiem komisji regatowej a pławą KM-S, gdzie zostanie dokonany dodatkowy
pomiar czasu w trakcie wyścigu. Czas ten będzie liczony do klasyfikacji Pucharu
Bałtyku Południowego. Czas całego wyścigu natomiast będzie liczony do
Pucharu Mariny Elbląg.
Instrukcja żeglugi:
Zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Biurze Regat w dniu 18 czerwca

o godzinie 8.00.
Wyniki regat:
Będą wywieszone na tablicy ogłoszeń w Biurze Regat 1 godzinę po zamknięciu
linii mety dla ostatniej grupy oraz udostępnione w module wynikowym na
stronie internetowej Organizatora www.jachtklub.elblag.pl
Sędzia regat:
Pan Jan Kacpura
Protesty:
Rozpatrywane będą przez jury (złożone z 3, + 1 rezerwowy, osób) wyłonione
spośród startujących w trakcie odprawy kapitanów. Protesty przyjmowane będą
przez 30 minut od zamknięcia linii mety dla ostatniej grupy. Opłata protestowa
wynosi 100 zł za każde zgłoszone przewinienie. Protesty nieopłacone nie będą
rozpoznawane.
Nagrody:
Organizator przewiduje puchary dla pierwszych trzech miejsc w każdej grupie
startowej.
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe, które zostaną rozlosowane podczas
ceremonii zakończenia regat.
Organizator przewiduje wyróżnienia oraz nagrody specjalne.
Zastrzeżenie odpowiedzialności:
Załogi jachtów uczestniczą w regatach na własne ryzyko. Organizator nie
przyjmuje żadnej 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 wyposażenie 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 jachtu
startującego w regatach. Nieprzestrzeganie niniejszego wymogu jest
równoznaczne z dyskwalifikacją (DSQ).
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych przez i na potrzeby organizatora związane z realizacją regat
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
oraz na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatora we
wszystkich materiałach dotyczących regat.
Komunikacja radiowa:
Jachtowi nie wolno, pod rygorem dyskwalifikacji (DSQ), nadawać przez
urządzenia telekomunikacyjne ani otrzymywać komunikatów nie dostępnych
dla wszystkich jachtów biorących udział w regatach, z wyjątkiem sytuacji, gdy
jacht lub załoga są w niebezpieczeństwie.
Kanał łączności radiowej VHF - 72.

Zakończenie regat:
Zakończenie regat, ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów oraz losowanie
nagród planowane jest na dzień 18 czerwca 2016 roku o godzinie 19.00 w
porcie rybackim w Krynicy Morskiej przy Hotelu KAHLBERG.
Po zakończeniu Organizator zaprasza wszystkich uczestników regat na wspólną
kolację, którą uświetni gitarowy występ szantowy Andrzeja Bugajnego i
Przemka Kowalskiego.
Niedziela 19 czerwca 2016 roku jest dniem rezerwowym regat.

w imieniu Organizatora

