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Prezes
Philips Lighting Poland S.A.
i
Klub śeglarski „SZKWAŁ”
przy

Philips Lighting Poland S.A.

ZAPRASZAJĄ
na
V śeglarskie Regaty Turystyczne
o
Puchar Prezesa Philips Lighting Poland S.A.

Cel regat:
doskonalenie umiejętności Ŝeglarskich, wypoczynek i Ŝeglarska zabawa.

Termin i miejsce:
Regaty odbędą się w dniach 15 - 16 września 2007 r. na jeziorze Bytyń
Wielki.
Biuro organizacyjne Regat znajdować się będzie na terenie Ośrodka
śeglarskiego Philips w Drzewoszewie (biuro recepcji).

Regaty zostaną rozegrane w klasach:
-

Omega,
Orion,
Sasanka,
Spark,
Klasa wolna.

Warunki uczestnictwa
1. Prowadzący jacht musi mieć ukończone 18 lat, stopień min. Ŝeglarza
jachtowego oraz aktualne badania lekarskie.
2. Załogi startują na własną odpowiedzialność (za małoletnich członków
załogi odpowiada sternik jachtu).
3. Załogę obowiązuje umiejętność pływania wpław. Jacht musi mieć dowód
rejestracyjny, oznakowanie i przepisowe wyposaŜenie ratownicze.
Wpisowe wynosi 30 zł (trzydzieści zł.) od jachtu.

Zasady przeprowadzenia regat.
1.
2.
3.
4.
5.

Instrukcja Ŝeglugi zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń.
Załoga na jachcie liczy trzy osoby.
Klasy regatowe nie startują.
W klasie wolnej obowiązują przeliczniki czasowe.
Regaty przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami ISAF 2005-2008,
Zawiadomieniem o Regatach i Instrukcją śeglugi. Przeprowadzona
będzie tylko klasyfikacja indywidualna.

Czas składania protestów do 30 min po zakończeniu konkurencji.
Opłata protestowa 100,-zł.

Konkurencje.
Maksymalnie 5 wyścigów po trójkącie i jeden Wielki Wyścig Turystyczny
liczony do klasyfikacji indywidualnej.
Trasę wyścigów ustali i poda Komisja Sędziowska na l godz. przed startem.

Program regat.
15 września - sobota
godz.

9.00 - 9:50 przyjmowanie zgłoszeń w Biurze Regat (recepcja Ośrodka
śeglarskiego Philips)
10:00

uroczyste otwarcie regat

11:30

start do pierwszego wyścigu po trójkącie, następne wg ustaleń SG.

20:00

Ŝeglarskie ognisko z drobnym poczęstunkiem

16 września – niedziela
godz.

10:30

start do Wielkiego Wyścigu Turystycznego

15:00

ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie regat.

Nagrody i wyróŜnienia.
Zwycięzcy poszczególnych klas otrzymają puchary.
Sternicy i dwaj załoganci jachtu, którzy zajmą miejsca I – III otrzymają
dyplomy i nagrody rzeczowe.

Informacje dodatkowe.
Członkowie załóg startujących w regatach, mogą korzystać bezpłatnie z
pola namiotowego zlokalizowanego na terenie Ośrodka Philips.

Z Ŝeglarskim pozdrowieniem
Prezes Philips Lighting Poland S.A.
Zarząd Klubu śeglarskiego „Szkwał”

