Zawiadomienie o regatach
Regaty na rozpoczęcie sezonu żeglarskiego
. 1. Termin i akwen regat: Regaty zostaną rozegrane w dniu 01 Maja 2018r. na wodach
Zalewu Wiślanego.
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

Biuro regat: Biurem regat jest budynek mariny w Kątach Rybackich.
Przystań Spółki Pętla Rybacka; Portem regat jest Port w Kątach
Rybackich
Organizator: Organizatorem regat jest Szkoła Żeglarska ,,Zielony Rzepa”
Mariusz Rzepnikowski tel: 663 671 992 rzepan8@interia .pl
Przepisy: Regaty są otwarte dla wszystkich jachtów jednokadłubowych
zdolnych do uprawiania żeglugi na akwenie niniejszych regat. Regaty
zostaną rozegrane zgodnie z:
Przepisami Regatowymi Żeglarstwa
2013-2016
Przepisami Formuły Regatowej KWR 2018
Niniejszym
zawiadomieniem,
Instrukcją żeglugi
Klasy jachtów: Organizator przewiduje utworzenie trzech grup
startowych podzielonych według przelicznika KWR oraz grupę open.
Warunkiem rozegrania regat w każdej grupie jest zgłoszenie przynajmniej
4 jachtów. W przypadku gdy liczba zgłoszonych jachtów będzie mniejsza
niż 4, klasy zostaną połączone.
Lista startowa wraz z podziałem na grupy zostanie podana odrębnym
komunikatem umieszczonej na tablicy ogłoszeń w biurze regat w dniu
01.05,2018 do godziny 09.00.
Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu przynajmniej jednego
wyścigu.

10.
11. Zgłoszenia do regat: Zgłoszenia do regat można dokonać w formie
elektronicznej na
1. adres organizatora: rzepan@interia.pl oraz w Biurze Regat w dniu
30.04 godz. od 16.00 do 20.00, jak również w dniu 01.05 w godz.
od 7.30 do 8.45 na drukach dostarczonych przez organizatora.
2.
1.
2.

3.

Wpisowe: Wpisowe do udziału w regat ach wynosi 60 zł od jachtu.
. Instrukcja żeglugi: Instrukcja żeglugi będzie wywieszona na
tablicy ogłoszeń w Biurze Regat najpóźniej w dniu 01.05.2018. do
godziny 8.00.
Trasa regat: Przewiduje się rozegranie wyścigu od boi
podejściowej KĄT do stawy Gdańsk następnie stawa Elbląg i meta
w okolicy boi KAT (trasa może ulec zmianie w zależności od
warunków atmosferycznych)

•
•
•
•
•
•

1.
2. 12. Program regat:
Poniedziałek 30.04.2018 godz 16:00 – 20:00 – Zgłoszenia do regat.
Wtorek 01.05 2018 godz. 08:00 – 09:00 – Zgłoszenia do regat
09:30 oficjalne otwarcie regat
10.00 – skippers meeting
11:00 – 17:00 Biegi regatowe zgodnie z instrukcją żeglugi.
W czasie trwania wyścigu i po jego zakończeniu na terenie mariny będzie
odbywać się impreza kulturalno-muzyczna .
1.
2.
13. Nagrody: Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I-III w każdej
grupie otrzymają puchary i dyplomy. Pozostałe nagrody wg regulaminu
(sponsora, organizatora) rozlosowane zostaną podczas ceremonii
zakończenia regat.
3.
4. 14. Zastrzeżenie odpowiedzialności: Wszyscy uczestnicy biorą udział w
regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub
niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od
ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez
zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach. Organizator
nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu, mienia
lub uszczerbek na zdrowiu czy utratę życia, wynikłe w związku z
regatami, przed ich rozpoczęciem, w trakcie ich trwania lub po ich
zakończeniu.
5.
6. 15. Ubezpieczenie: Sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać
ważną na czas wyścigów polisę OC obejmująca w swym zakresie
zdarzenia, które mogą mieć miejsce w związku z udziałem w wyścigach.

