4 FESTIWAL DWÓCH JEZIOR - WAŁCZ
14 lipca 2019
Regaty w ramach Pucharu Polski w klasie Open Skiff o współczynniku 1,5

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Organizatorami regat jest Armatorski Klub Żeglarski Wałcz przy współpracy z Urzędem Miasta Wałcza.
Regaty odbędą się na jeziorze Zamkowym w Wałczu w dniu 14.07.2019r

1. PRZEPISY
1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa 2017-20.
1.2 Dodatek P – specjalne procedury dla przepisu 42 - ma zastosowanie.
1.3 Regulamin PZŻ „Zasady organizacji żeglarskich regat sportowych” ma zastosowanie.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA
2.1 W regatach mogą uczestniczyć jachty - zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień WS
klasy Open Skiff K i M.
2.2 Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów w biurze regat znajdującym się na terenie bazy regat w Wałczu
plaża przy ul. Bydgoskiej tj. 14.07.2019 r. (niedziela) w godz. 8:00-9:30.
2.3 Wpisowe do regat: nie pobiera się.
2.4 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
 aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich) wydane przez lekarzy specjalistów w dziedzinie
medycyny sportowej albo lekarzy posiadających certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo – lekarskiego;
 licencja sportowa zawodnika PZŻ (DOTYCZY tylko zawodników z Polski);
 ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
 legitymacja PSKOB na 2019
 licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (w przypadku eksponowania).
3. FORMAT REGAT
Regaty składać się będą z jednej serii 4 wyścigów w klasie Open Skiff Ki M (klasyfikacja łączna).
4. PROGRAM REGAT
8.00-9.30
niedziela

2019-07-14

10.00
11.00
14.00
Ok. 15.00
17.00

rejestracja zgłoszeń
Otwarcie regat
start do pierwszego wyścigu
ostatni możliwy sygnał ostrzeżenia
posiłek
Zakończenie regat

5. INSPEKCJA SPRZĘTU
5.1 Wszystkie jachty mają obowiązek gotowości do inspekcji sprzętu w czasie planowanych rejestracji zgłoszeń.
5.2 Inspekcje sprzętu mogą być dokonane w dowolnym czasie podczas regat.
6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja Żeglugi będzie dostępna w dniu 2019-07-14 od godziny 8.00.
7. TRASA REGAT
Trasę regat przedstawiać będzie Instrukcja Żeglugi.

8.
8.1
8.2
8.3

PUNKTACJA
Stosowany będzie ‘System małych punktów’ – przepis A4 Przepisów Regatowych Żeglarstwa.
Po rozegraniu 1 wyścigu regaty będą uznane za ważne.
W przypadku rozegrania 4 wyścigów, jeden najgorszy rezultat zostanie odrzucony.

10. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat
podczas procedury zgłoszeniowej.
11. NAGRODY
11.1 Głowna nagroda to żagiel do jachtu klasy Open Skiff
11.2 Regulamin nagród podany zostanie osobnym komunikatem organizatora.
12. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez organizatorów i
sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach
dotyczących regat.
13. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub
niewykonana 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 I OSOBY KONTAKTOWE
14.1 Osoba do kontaktu: Daria Kruczyńska – tel. 663647400, e-mail – daria510@o2.pl
14.2 Baza regat usytuowana będzie na plaży nad jez. Zamkowym w Wałczu – poniżej mapka

Zapraszamy na regaty do Wałcza

