ZAWIADOMIENIE O XXIV REGATACH
O BŁĘKITNĄ WSTEGĘ ZALEWU JEZIORSKO
1. Termin i miejsce regat:
Regaty odbędą się w terminie 07-08 lipca 2018 na zbiorniku wodnym „Jeziorsko". Bazą
imprezy będzie teren portu jachtowego „JEZIORSKO” w m. Ostrów Warcki 98-290 Warta.

2. Organizator regat:
Regaty organizuje Klub Turystyki Wodnej „WARTA" przy współudziale Gminy i Miasta
Warta. Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.

3. Przepisy:


„Przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing (ex
ISAF) 2017-2020 oraz Instrukcji Żeglugi. Instrukcja Żeglugi zostanie wywieszona w dniu
regat



Właściwymi przepisami PZŻ, w tym: „Zasadami organizacji żeglarskich regat sportowych
w klasach amatorskich nieobjętych systemem rywalizacji sportowej PZŻ”.



Przepisami klasy Omega Sport i Standard



Regulaminem Pucharu Polski klasy Omega



Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia określone przepisami klasowymi i regatowymi
mogą być dokonywane podczas trwania całych regat

4. Klasy
- Omega Sport
- Omega Standard
- Klasy turystyczne: T-1, T-2, omega, katamaran, open, sigma active

Dla uznania regat za odbyte ustala się limit jachtów w poszczególnych klasach na 3 (trzy).
5. Warunki uczestnictwa
W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy podczas procedury zgłoszeniowej przedstawią
następujące dokumenty:
a. Patent żeglarza jachtowego
b. Ubezpieczenie OC.
Ubezpieczenie należy obowiązkowo okazać przed wyścigami w biurze Regat w celu jego
potwierdzenia co zostanie odnotowane w dokumentacji Regat. Brak ubezpieczenia
uniemożliwi uczestnictwo w Regatach. Istnieje możliwość ubezpieczenia się w dniu Regat
OC i NW.
c. Dowód rejestracyjny
d. Certyfikat jachtu (zgodnie z Regulaminem Pucharu Polski klasy Omega)
e. Wniesienie opłaty startowej zgodnie z regulaminem Pucharu Polski Klasy Omega i klas
turystycznych
f. Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w
postaci numeru umieszczonego na żaglu i burtach jachtu.

Informacje dodatkowe
a) Na jachcie podczas wyścigi powinny znajdować się wszystkie osoby zgłoszone jako załoga.
Wniosek ( w formie pisemnej) o zmianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem
wyścigu. Zmiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych za zgodą Sędziego Głównego
b) Organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę nie biorą
odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności
oraz inne zdarzenia losowe, jakie mogą przytrafić się osobom lub sprzętowi zarówno na
brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach. 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
niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht
wynikającą z udziału w regatach.

6. Punktacja

6.1. Punktacja dla klas turystycznych


Punktacja będzie prowadzona wg przepisów PRŻ 2017-2020 (system małych punktów wg.
Dodatku „A” PRŻ)



Przewiduje się rozegranie od 3 do 11 wyścigów w sobotę i w niedzielę.



Przy rozegraniu min. 4 wyścigów najgorszy rezultat zostanie odrzucony. Szczegóły poda
Sędzia Główny w Instrukcji Żeglugi i komunikacie sędziowskim.



Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu min. 1 wyścigu.



Ostateczna ilość wyścigów jest uzależniona od warunków atmosferycznych panujących w
trakcie imprezy.



Nie klasyfikuje się zawodników, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu lub zostali w nim
zdyskwalifikowani

6.2. Punktacja dla klasy Omega


Stosowany będzie system Małych Punktów wg dodatku „A” PRŻ



Planowane jest rozegranie dziewięciu (9) wyścigów



W przypadku rozegrania czterech (4) wyścigów najgorszy wyścig zostanie odrzucony. Gdy
rozegranych zostanie dziewięć (9) wyścigów i więcej – dwa najgorsze wyniki będą
odrzucone.



Nie klasyfikuje się zawodników, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu lub zostali w nim
zdyskwalifikowani



Regaty będą zaliczanie do Pucharu Polski klasy Omega

7. Protesty
Protesty na właściwych formularzach winny być złożone w Biurze Regat 30 min. od przypłynięcia
Komisji Sędziowskiej. Czas i miejsce rozpatrywania, jak również zestawienie protestów
informujące zawodników o protestach w których występują jako strona lub są zgłoszeni jako
świadkowie podane będzie oddzielnym komunikatem w ciągu 15 min. po upływie czasu
protestowego. Opłata protestowa: 200 zł. (nie dotyczy Pucharu Polski w klasie OMEGA)
8. Zgłoszenia:
Zgłoszenia do udziału w regatach będą przyjmowane na załączonym formularzu do dnia
07.07.2018 r. w Biurze Regat do godz. 9:00. (w dniu regat) lub elektronicznie na adres:
kratek@vp.pl razem z zeskanowanym potwierdzeniem dokonania wpłaty zgodnie z terminami
wskazanymi poniżej.

Wpisowe od załogi:
1. wpisowe załóg, które swój udział zgłoszą do dnia: 04.07.2018 r.
a) Pucharze Polski w klasie Omega- 100 zł
b) Pozostałe klasy tj. T-1; T-2; katamaran; omega turystyczna; Sigma Active; open- 100 zł
2.

wpisowe załóg, którzy swój udział zgłoszą od dnia: 05.07.2018 r. do 07.07.2018 r. ( do
godz. 9.00 r.) wynosi:
c) Pucharze Polski w klasie Omega- 130 zł
d) Pozostałe klasy tj. T-1; T-2; katamaran; omega turystyczna; Sigma Active; open- 130 zł

3. Wpisowe płatne przelewem na konto Banku Spółdzielczego w Warcie:
98 9270 0006 0022 3829 2000 0001
Tytułem:
Regaty o Błękitną Wstęgę- Puchar Polski Omega plus nazwa jednostki zgodnie ze zgłoszeniem
lub
Regaty o Błękitną Wstęgę- klasa turystyczna plus nazwa jednostki zgodnie ze zgłoszeniem

Uwaga!
Organizator za wniesione wpisowe nie wystawia faktur ani rachunków. Wpisowe w dniu regat
wnoszone jest na podstawie KP.

9. Organizator zapewnia:
1. Nieodpłatne slipowanie na terenie portu jachtowego „Jeziorsko” w m. Ostrów Warcki
2. Nieodpłatne miejsce w porcie jachtowym i na polu namiotowym dla uczestników regat z
dostępem do pomieszczeń sanitarnych i socjalnych ( osoby towarzyszące zgodnie z
cennikiem obowiązującym na obiekcie)
3. 1 posiłek regeneracyjny na każdy dzień regat dla uczestników regat ( kupony na posiłek
dostępne w rejestracji portu po okazaniu identyfikatora uczestnika, osoby towarzyszące z
możliwością wykupienia posiłków- 20 zł/dzień
Pozostałe posiłki w zakresie uczestników.
Zgłoszenia dotyczące posiłków osób towarzyszących (łącznie z zawodnikami) najpóźniej do
03.07.2018 r.
Płatność: płatne przelewem na konto Banku Spółdzielczego w Warcie:
98 9270 0006 0022 3829 2000 0001
Tytułem: wyżywienie regaty plus nazwa jednostki zgodnie ze zgłoszeniem
4. Gadżety promocyjne dla zawodników.

10. Program Regat dla uczestników wyścigów klasowych:
Piątek 06.07.2018 r.


14.00- 18.00 Zgłoszenia indywidualne



20.00- ognisko integracyjne dla uczestników Regat

Sobota 07.07.2018 r.


08.00-9.00- Pomiary



08.00-9.00- Zgłoszenia indywidualne



10.00- otwarcie Regat



11.00- sygnał ostrzeżenia dla pierwszego wyścigu



18.00- program brzegowy dla uczestników Regat
- 19.00- koncert zespołu szantowego „Formacja”
- 21.00- koncert zespołu „Playboys”

Niedziela 08.07.2018r.


10.00 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu



13.00 Ostatni sygnał startu



15.30 Zakończenie Regat, wręczenie pucharów



16.00 Kabaret Nowaki

11. Nagrody:
1. Puchar Regat o „Błękitną Wstęgę Zbiornika Jeziorsko" otrzyma jacht za zajęcie
najlepszego miejsca w regatach zgodnie z punktacją systemu małych punktów. Za zajęcie
pierwszych trzech miejsc w każdej klasie przewidziane są puchary. Nie dotyczy Pucharu
Polski w klasie OMEGA
2. Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane wśród wszystkich uczestników w poszczególnych
klasach

12. Prawa do wizerunku:
Zgłaszający się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku
przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania
regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

Kontakt z organizatorami:
KTW Warta- Tadeusz Krajewski- 604 165 346, kratek@vp.pl
Gmina i Miasto Warta- Kinga Zagłoba- kingazagloba@gimwarta.pl, Tomasz Jachowiczpromocja@gimwarta.pl – 43 8287 115

