Klub Żeglarski Zagłębie
41-200 Sosnowiec, ul. Rzeźnicza 12
www: kzzaglebie.pl
email: klub@kzzaglebie.pl
tel.: (032) 294 23 47 (środy 17:00-19:00)

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

1. Nazwa, miejsce, czas rozgrywania regat, organizator regat, kontakt
 Otwarte Mistrzostwa Zagłębia w klasie Omega Standard
o Puchar Prezydenta miasta Sosnowca
 Zalew Przeczycko - Siewierski,
 07-08 maj 2016 r.,
 Klub Żeglarski ZAGŁĘBIE w Sosnowcu
 Piotr Rejman – tel. 500 282 857 , email: regaty@kzzaglebie.pl
2. Przepisy
Regaty będą rozgrywane zgodnie z:
 Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2013-2016,
 Przepisami klasowymi Związku Klasy Omega,
 Regulaminem Pucharu Śląska w klasie Omega,
 Instrukcją Żeglugi,
 Komunikatami organizatora,
 oraz zasadami organizacji żeglarskich regat sportowych w klasach
amatorskich nie objętych systemem rywalizacji sportowej Polskiego
Związku Żeglarskiego.
3. Ewentualne zmiany przepisów
Wszelkie zmiany przepisów zostaną ogłoszone najpóźniej do godziny 11:00
w dniu regat.
4. Klasy
Regaty będą rozegrane w klasach:
 Omega Standard.
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5. Czas przyjmowania zgłoszeń, sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu
 Zgłoszenia jachtów do regat będą przyjmowane w Biurze Regat
w dniu 07.05.2016 w godzinach 08:30-10:00,
 Planowany czas sygnału ostrzeżenia do pierwszego wyścigu – godz. 12:00,
 Planowany czas sygnału ostrzeżenia do pierwszego wyścigu w dniu
08.05.2016 r. – godz. 11:00,
 Planowany czas sygnału ostrzeżenia do ostatniego wyścigu – najpóźniej
o godz. 13:00.
 Opłata startowa - 50 zł od jachtu.
6. Czas i miejsce udostępnienia Instrukcji Żeglugi
Instrukcja Żeglugi zostanie udostępniona zawodnikom w trakcie zgłaszania
jachtu do regat.
7. Trasa regat
Trasa regat zostanie przedstawiona na tablicy ogłoszeń.
8. System punktacji
 Stosowany będzie system „małych punktów”,
 Planuje się rozegranie maksymalnej liczby wyścigów,
 Regaty będą uznane za ważne przy rozegraniu minimum jednego wyścigu,
 Przy rozegraniu minimum czterech wyścigów, najgorszy wynik będzie
odrzucony.
9. Nagrody
Za miejsca I – III nagrodami będą puchary i nagrody rzeczowe.
10. Zastrzeżenie odpowiedzialności
Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu, osób
lub śmierć wynikłych w związku z regatami, jak również przed ich
rozpoczęciem, podczas trwania regat, czy po ich zakończeniu.
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11. Ubezpieczenie
Uczestnicy regat muszą posiadać ubezpieczenie OC.
Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody jakie wynikną
z ich winny w trakcie regat.
12. Zakwaterowanie i wyżywienie
 Organizator zapewnia darmowe pole namiotowe,
 Dozorowany przez licencjonowaną firmę ochroniarską parking dla przyczep
i jachtów,
 Bezpłatne slipowanie jachtów,
 Posiłek dla załóg.
13. Program regat
07.05.2016 r. (sobota)
 godz. 08:30 – 10:00 – przyjmowanie zgłoszeń do regat,
 godz. 11:00 – uroczyste otwarcie regat,
 godz. 12:00 – start pierwszego wyścigu (czas następnych wyścigów będzie
ustalany przez Komisję Regatową),
 godz. 18:00 – wspólne ognisko
 godz. 19.00 - występ zespołu szantowego DRAKE
08.05.2016 r. (niedziela)
 godz. 11:00 start pozostałych wyścigów,
 godz. 15:00 uroczyste zakończenie regat oraz wręczenie nagród.
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