ZAWIADOMIENIE O REGATACH

MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE OMEGA
Dąbrowa Górnicza
05-06-07-08 wrzesień 2019
Organizator regat:
Klub Sportów Wodnych „Fregata
Polski Związek Klasy Omega
Radosław Stachurski
tel.: 505 532 263
Daniel Sokołowski
tel.: 507 135 366

Termin regat: Regaty rozegrane zostaną na Jeziorze Pogoria III w dniach 06-0708.09.2019. Dzień 05.08.2019 (czwartek) będzie dniem pomiarowym.
2. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa
2017-2020, oraz przepisami klasowymi Polskiego Związku Klasy Omega.
3. Regaty rozegrane zostaną w klasie: OMEGA Sport, OMEGA Standard. Dla
uznania regat za odbyte ustala się limit jachtów w poszczególnych klasach na 3
(trzy). Regaty są zaliczane do klasyfikacji generalnej Pucharu Polski w klasie
Omega 2019 ze współczynnikiem 1,3. Regaty zaliczane będą do Akademickiego
Pucharu Polski (AZS Sailing Cup).
4. Organizator posiada licencję PZŻ na organizowanie regat.
1.

5. Port i biuro regat: Centrum Sportów i Rekreacji (CSIR), Malinowe Górki, 41-310
Dąbrowa Górnicza
6. Organizator zapewnia w ramach wpisowego:
• miejsce dla łodzi i slipowanie
• korzystanie z pola namiotowego i toalet na terenie rozgrywania regat
• wyżywienie:
06.09.2019(piątek) – śniadanie, obiad, kolacja
07.09.2019 (sobota) – śniadanie, obiad, kolacja
08.09.2019 (niedziela) – śniadanie, obiad
Istnieje możliwość zamówienia wyżywienia dla osób towarzyszących w cenie
180 zł/os (jest to koszt wyżywienia jednej osoby w okresie 06-07-08 sierpnia
2019). Informacje proszę podać przy zgłoszeniu elektronicznym .
• uczestnicy otrzymują również pamiątkowe koszulki - prosimy przy zgłaszaniu
podawać rozmiary noszone przez załogę (rozmiar koszulek dla załogi należy

podawać do dnia 26.08.2019, załogi zgłoszone po tym terminie nie otrzymają
pamiątkowych koszulek) – zgłoszenia na stronie klasaomega.pl. Istnieje
możliwość zamówienia zestawu „Koszulka + czapeczka” dla osób
towarzyszących w cenie 40zł/szt – informacje proszę podać przy zgłoszeniu
elektronicznym.
•
6. Zgłoszenia do regat:
•

Od
dnia
ukazania
się
niniejszego
zawiadomienia
www.klasaomega.pl udostępniony jest formularz zgłoszeniowy

•

Wpisowe do regat wynosi:

na

o

250pln do dnia 26.08.2019 wraz ze zgłoszeniem online

o

300pln od dnia 27.08.2019 bez zestawu koszulek i czapeczek

o

350pln po dniu 02.09.2019 bez zestawu koszulek i czapeczek

o

KONTO BANKOWE:

stronie

KSW FREGATA ul. Żeglarska 14, 41-303 Dąbrowa Górnicza, opis
przelewu: imię nazwisko sternika, numer jachtu, wpisowe regat MP.
ING BANK ŚLĄSKI O/DĄBROWA GÓRNICZA
NUMER : 21 1050 1272 1000 0022 7389 4093
o

Obowiązują opłaty startowe zgodnie z Regulaminem Pucharu Polski
klasy Omega 2019.

7. Program Regat
Czwartek, 05.09.2019
12:00-18.00 – przyjmowanie zgłoszeń, pomiary i ważenie jachtów oraz żagli
19:00 – KSW Fregata Pogoria 1, ul. Żeglarska 14, Spotkanie integracyjne: „Już jestem”
Piątek, 06.09.2019
8.00 – 9.30 Śniadanie
8.00 – 10:00 przyjmowanie zgłoszeń, pomiary i ważenie jachtów oraz żagli
10.30 – Uroczyste otwarcie regat
12.00 – start regat
15:30-17:30 – obiad
18:00 Prelekcja – Taktyka regatowa, przepisy i protesty - omówienie dnia regat.
20:00 – Spotkanie integracyjne : „Niespodzianka i Pieśń bosmana numer 1”
Sobota, 07.09.2019
8.00 - 10.00- śniadanie
10.30 – start regat
15:30-17:30 – obiad
18:00 Prelekcja – Taktyka regatowa, przepisy i protesty - omówienie dnia regat.
19:00 Konkurs klasy Omega
20:00 Spotkanie integracyjne : „Niespodzianka i Pieśń bosmana numer 2”

Niedziela, 08.09.2019
8.00-10.00 – śniadanie
10.30 – start regat
16.00 – Uroczyste zamknięcie regat i wręczenie nagród
Później – „bez niespodzianki, czyli powroty szczęśliwe”
8. Instrukcja Żeglugi i ew. komunikaty dostępne będą po zgłoszeniu się zawodników
do regat.
10. Pomiary i ważenie jachtów: możliwość przeprowadzenia pomiarów i ważenie
jachtu oraz żagli na terenie portu regat. 05.09 (czwartek) jest oficjalnym dniem
pomiarowym. Dopuszczenie do regat jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody od
mierniczego regat.
11. Otwarcie regat: Oficjalne otwarcie regat Mistrzostw Polski w klasie Omega
odbędzie się w dniu 06 września 2019 o godzinie 10:30.
12. Start do I wyścigu: Planowany na godzinę 12:00
13. Starty do kolejnych wyścigów: zgodnie z komunikatami Sędziego Głównego.
14. Wyścigi: Organizator planuje rozegranie 12 wyścigów. W przypadku rozegrania
9 i więcej, odrzucone zostaną 2 najgorsze wyniki.
- 06.09.2019 start godzina 12:00
- 07.09.2019 start godzina 10.30
- 08.09.2019 start godzina 10.30
15. Wyniki: W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani sternicy, którzy nie
ukończyli żadnego wyścigu. Regaty zostaną uznane za odbyte po przeprowadzeniu
przynajmniej jednego wyścigu.
16. Zakończenie regat: zakończenie regat planuje się ok. godziny 16.00 w dniu
08 września 2019.
17. Nagrody:
•

Zwycięzcy poszczególnych klas otrzymują puchary, medale i dyplomy;

•

Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach II – III otrzymują puchary, medale
i dyplomy;

•

Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy;

18. Przepisy żeglugowe: Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek
przestrzegania n/w przepisów żeglugowych:
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz . 43 z
2001r.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie o kreślenia
warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne. (Dz.U. nr 57, poz 358

z 1997 r.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. nr 212, poz 2072
z 2003 r.)
19. Sternik jachtu:

Osoba zgłoszona jako sternik jachtu zobowiązana jest

do osobistego prowadzenia („obsługiwania urządzenia sterowego”) jachtu będącego
w wyścigu.
20. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat: wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie
prze

Organizatora

i

sponsorów

swego

wizerunku,

nazwiska

i

głosu

w środkach masowego przekazu, oraz w materiałach dotyczących regat w celu
reklamy i promocji regat.
21. Na jachcie podczas wyścigu powinny znajdować się wszystkie osoby zgłoszone,
jako załoga. Wniosek (w formie pisemnej) o zmianę członka załogi należy złożyć przed
rozpoczęciem

wyścigu.

Zamiana

może

nastąpić

tylko

z

przyczyn

losowych

za zgodą Sędziego Głównego.
22. Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie
przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierci
wynikłych w związku z udziałem w regatach – przed rozpoczęciem, podczas oraz po
regatach. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie
zwalnia

uczestników

regat

od

ponoszenia

odpowiedzialności

za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą
z udziału w regatach.
23.

Jachty

startujące

w

regatach

muszą

posiadać

widoczne

oznakowanie

identyfikacyjne w postaci numeru, nazwy umieszczonych na żaglu, burtach jachtu.
24. Ubezpieczenie: sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną
na czas wyścigów polisę OC obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas
wyścigów.

Brak

ważnej

polisy

OC

będzie

skutkował

nie

przyjęciem

do regat. Organizator zapewni w czasie przeznaczonym na zgłoszenie do regat,
możliwość dokonania ubezpieczeń OC sterników na czas regat.

