Baltische Segler Vereinigung e.V.
auf der Doven-Elbe , Clubgelände BSV-HH, Moorfleeter Deich 408, 22113 Hamburg

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Insel-Cup (Cup-Wyspowy)
Hamburg Moorfleet, Dove Elbe

1.Organizator
BSV Hamburg
2.Klasy

Dinghy, Omega Standart, Omega Sport, katamarany i balastowe otwarte. Regaty
rankingowe stowarzyszenia klasy H-dinghy.

3.Termin i miejsce rozegrania regaty .
24.08.2018 od 19:00
Przyjazd żeglarzy z Zeglowkami, powitanie z napojem.
Regaty odbędą się w dniach 25.08.2018 - 26.08.2018 od godziny 13:00
na akwenie rzecznym (na terenie regatowo-olimpijskim)*
Impreza bedzie sie odbywala pod mottem “Al-Capone” w dniu 25.08. od godziny 19:00
4.Zgłoszenia i wpisowe na regate.
Wpisowe na regate wynosi na cale wydarzenie 30€ od osoby
Zgloszenie nalezy zlozyc do dnia: 19.08.2018
Mozliwosci zgloszenia na regate:
https://www.raceoﬃce.org/Inselcup
lub na Adress Mailowy MartinAdam@gmx.de
prosze nie zapomniec podac swoich danych,
zgloszenie po terminie sa dodatkowo platne (ekstra) 10€ od osoby
5.Program regaty
Otwarcie regat i odprawa sterników w dn. 25.08.2018 o godz. 12.00 na terenie Clubu BSV
Hamburg.
Pierwszy sygnał startu w dn. 25.08.2018 o godz 13.00
Regaty będą ważne po rozegraniu przynajmniej 1 wyścigu.
6.Instrukcja żeglugi
Instrukcja żeglugi dostępna będzie dla zawodników w chwili zgłoszenia się do regaty.
Wszystkie inne komunikaty umieszczane będą na tablicy ogłoszeń.
7.Punktacja
Yardstick/Klassowy-Ranking. Poszczególne wyścigi są punktowane zgodnie z systemem
Low Point. Istnieje 5 wyścigów z pominieciem 1 wyniku. Jezeli odbeda sie mniej niż 3
wyścigi w takim przypadku zaden z wynikow nie jest pomijany.
Klasyfikacja oraz podział grupy są przeprowadzane
przez organizatora

8. Nagrody
Zostaną przyznane następujące nagrody: Puchar wedrowny Insel-Cup, Puchar wedrowny
H-Dinghy, Puchar wedrowny Pirat, Puchar wedrowny Jugendboot, Puchar wedrowny
Mixed Team. Wszystkie Nagrody, w szczególności materialne i okolicznościowe, wygasają,
jeśli nie zostaną odebrane osobiście podczas ceremonii wręczenia nagród.
9.Odpowiedzialność
Sternik Jachtu: osoba zgłoszona jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego
prowadzenia ( obsługiwania urządzenia sterowego ) jachtu będącego w wyścigu.
Zawodnicy: uczestniczą w Regatach wyłącznie na własne ryzyko – Organizator nie
przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób, albo śmierci wynikłe
w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po Regatach
Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestnika
regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez
zawodników /sternik, załoganci/ lub ich jacht.
Kapitan jest odpowiedzialny za wyposażenie
jachtu zgodne z przepisami.
Ubezpieczenie OC jachtu jest obowiązkowe
10. Ubezpieczenie
Każdy jacht uczestniczący w regatach musi posiadać ubezpieczenie OC na czas regat.
11.Adres organizatora
Baltische Segler Vereinigung e.V.
Moorfleeter Deich przy Domu 408
22113 Hamburg
12. Noclegi:
Mozliwosc Campingu na Terenie BSV, (bez platnie)
Mozliwosc spania w Domu Klubowym, limitowana ilość miejsc, (bez platnie)
Appartementy blisko Klubu:
https://www.erlebnisbauernhof-burmester.de/preisübersicht/
https://plazahotels.de/hamburg-moorfleet.html
*): https://goo.gl/maps/e2LRUfrnjRz
Telefon na dalsze Informacje: 0049 175 2644375

