1.

TERMIN I MIEJSCE REGAT
1.1 Regaty zostaną rozegrane w ostatni weekend czerwca - tj. 27-28.06.2015.
1.2 Miejscem organizacji regat będzie Baza Żeglarska Klubu Sportowego Spójnia
Warszawa w Nieporęcie.
1.3 Wyścigi rozegrane będą na akwenie Jeziora Zegrzyńskiego (patelnia).

2.

WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA
2.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy grupy A i B klasy Optimist.
2.2 Warunkiem uczestnictwa w regatach jest posiadanie aktualnych badań lekarskich,
licencji sportowej zawodnika PZŻ, ubezpieczenia OC na sumę gwarancyjną min.
1.500.000 EUR, potwierdzenia opłaconych aktualnych składek PSKO oraz licencja
PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy)
2.3 Zgłoszeń do regat należy dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie formularza
zamieszczonego na stronie www.zgloszenia-online.pl
2.4 Wpisowe do regat wynosi 50 zł – zgłoszenia online do 24.06.
oraz 60 zł jeżeli zgłoszenie wpłynie po terminie 24.06.2015.
2.5 Więcej informacji na oficjalnej stronie regat www.haribo-optimistcup.sailingnet.pl

3.

PROGRAM REGAT

PIĄTEK 26.06
18:00 – 20:00

Rejestracja zgłoszeń

SOBOTA 27.06
08:30 – 09:30

Rejestracja zgłoszeń

10:00

Uroczyste rozpoczęcie regat

11:00

Start do pierwszego wyścigu

NIEDZIELA 28.06
10:00

Sygnał startowy, wyścigi

14:00

Uroczyste zakończenie regat

3.1 Planowanie jest rozegranie 6 wyścigów.
3.2 Ostatniego dnia regat żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż
o godzinie 13:55

4.

PRZEPISY
4.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z niniejszym zawiadomieniem o regatach,
instrukcją żeglugi i Przepisami Regatowymi Żeglarstwa (PRŻ 2013-2016)
4.2 Dodatek P – Specjalne procedury dla przepisu 42 mogą mieć zastosowanie.

5.

REKLAMOWANIE
Jachty mogą być zobowiązane do noszenia reklam dostarczonych przez organizatora.

6.

ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT
6.1 Zgłoszeń finalnych w miejscu regat należy dokonać w biurze regat w Bazie
Żeglarskiej Klubu Sportowego Spójnia Warszawa w dniu 26.06.2015 w godzinach
18.00-20.00 lub 27.06.2015 w godzinach 08:30-09:30
6.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie
wszystkich dokumentów zawartych w pkt. 2.2 (Warunki uczestnictwa)

7.

POMIARY
Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami
regatowymi i klasowymi mogą być dokonane podczas regat.

8.

INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze
regat w Bazie Żeglarskiej Klubu Sportowego Spójnia Warszawa.

9.

TRASY
Trasa regat zostanie podana w instrukcji żeglugi.

10. PUNKTACJA
Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 3 wyścigów.
a) Gdy rozegranych zostało mniej niż 4 wyścigi, wynikiem punktowym jachtu w serii
będzie łączna suma jego punktów ze wszystkich wyścigów.
(b) Gdy rozegranych zostało 4 i więcej wyścigów, wynikiem punktowym jachtu w serii
będzie łączna suma jego punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem jej
najgorszego wyniku punktowego.
11. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
11.1 Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach
wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
11.2 Wszystkie osoby prowadzące łodzie trenerów i obserwatorów mają obowiązek
przedstawić ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR.
12. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego
wizerunku przez organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji
w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
13. NAGRODY
Nagrody zostaną wręczone w kategorii Open grupy A i B oraz z podziałem na chłopców
i dziewczęta. Dla najmłodszych zawodników imprezy, przewidziana jest kategoria do
lat 9. Szczegółowy regulamin nagród opublikowany będzie na tablicy ogłoszeń w dniu
rozpoczęcia regat.
14. 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 wynikającą z udziału w regatach.

15. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Port Nieporęt ul. Wojska Polskiego 3, 05-126 Nieporęt
T: (22) 772 50 00 ; http://www.portnieporet-nieporet.noclegiw.pl

MOS-2 ul. Warszawska 21, Zegrze Południowe

T: (22) 782 21 83 ; www.swos.webd.pl/test/

Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Ryni ul. Wczasowa 59, Białobrzegi
T: (22) 768 01 66 ; www.wdwrynia.pl

Promenada ul. Spacerowa 35, Białobrzegi
T: (22) 211 51 00 ; www.promenadacountrysalon.pl

Pokoje Gościnne - Dzika Plaża ul. Zegrzyńska 16a, Nieporęt
T: (22) 772 93 01

Hotel 500 ul. Warszawska 31A, 05-130 Zegrze k/Warszawy
T: (22) 774 66 66 ; www.hotel500.com.pl

Marina Diana ul. Wczasowa 24, Białobrzegi;
T: (22) 768 01 41 ; www.marinadiana.pl

Pałac Zegrzyński ul. Prof. Janusza Groszkowskiego 3, Zegrze
T: (22) 793 12 75 ; www.palac-zegrzynski.pl
W ramach wpisowego zapraszamy na sobotni posiłek po wyścigach.
16. INFORMACJE DODATKOWE
Jacek Turczynowicz
E: Jacek.turczynowicz@gmail.com
T: 695 763 772

