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ZAWIADOMIENIE O REGATACH
UWAGA!!!
UAKTUALNIONE W STOSUNKU DO ZAWIADOMIEŃ LISTOWNYCH

XXXVIII PUCHAR JEZIORA DUROWSKIEGO
w klasach Ŝeglarskich
OPP, Cadet, Omega std. Omega sport
XXXIII OTWARTE MISTRZOSTWA PILSKIEGO OKRĘGOWEGO
ZWIĄZKU śEGLARSKIEGO
w klasach Ŝeglarskich OK-D i FINN.
1 ORGANIZATOR
1.1 Organizatorem regat jest KLUB „NEPTUN” Wągrowiec
1.2 Regaty będą rozgrywane na jez.Durowskim w dniach
27 - 28.06.2009
2 PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z regułami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych
śeglarstwa ISAF 2009 - 2012.
3 WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY
3.1 Sternikami powinni być zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu
Uprawnień ISAF.
3.2 Regaty pucharowe rozegrane zostaną w klasach: OPP, OPP-UKS, Cadet, Omega std.
Omega sport, biegi klas OK.-dinghy i Finn rozgrywane będą w ramach regat mistrzowskich.
3.3 Wpisowe do regat wynosi: 15zł klasy jednoosobowe + Cadet, 30 zł klasy pozostałe
4 ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT
4.1 Zgłoszenia w miejscu regat naleŜy dokonać w biurze regat dniu 26.06.2009 w
godzinach 18.30-20.00. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do godz. 9.15 dnia 27.06.2009
4.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących
dokumentów:
• dowód wpłaty wpisowego do regat;
• aktualne badania lekarskie,
• ubezpieczenie zawodnika,
5 PROGRAM REGAT
5.1 Program regat będzie następujący:
Dzień
Data
Godziny
Piątek
26.06.09
18.30-20.00
Przyjmowanie zgłoszeń do regat.
Sobota
27.06.09
09.15
Zakończenie procedury zgłoszeniowej
Sobota
27.06.09
10.00
Otwarcie regat
11.30
Start do 1 wyscigu, następne komunikaty
wg/SG wraz z przerwą na posiłek
20.00
Ognisko Ŝeglarskie
niedziela
28.06.09
09.30
Start do 1 wyscigu dnia, nastepne wg
komunikatu SG
Niedziela
28.06.09
14.30
Zakończenie regat.

5.2 Planowane jest rozegranie 9 wyścigów.
5.3 W dniu 28.06.2009 sygnał ostrzeŜenia nie moŜe być podany później niŜ o godz. 12.30
5.4 Jednego dnia regat moŜe zostać rozegranych nie więcej niŜ 5 wyścigów.
6 INSTRUKCJA śEGLUGI
Instrukcja Ŝeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej na tablicy regat.
7 TRASY ROZGRYWANIA REGAT
Trasa regat przedstawiona będzie w Instrukcji śeglugi.
8 PUNKTACJA
8.1 Regaty w klasach Ŝeglarskich zostaną uznane za waŜne po rozegraniu 1 wyścigu przy
udziale min.3 łodzi w klasie.
8.2 W przypadku rozegrania 4 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie
odrzucony.
8.3 W przypadku rozegrania 9 wyścigów rezultat 2 najgorszych będzie odrzucony.
9 ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach nie wymagają
akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
10 PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraŜa zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku
przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania
regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
11 NAGRODY
Za zajęcie miejsc 1-3 zawodnikom wręczone zostaną dyplomy i puchary oraz nagrody
rzeczowe. Warunkiem przyznania nagród w klasie jest start minimum 5 załóg z 2 klubów.
Najlepsza druŜyna otrzymuje przechodni Puchar Jeziora Durowskiego.
12 ZASTRZEśENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. śadna z czynności
wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht
wynikającą z udziału w regatach.
13 INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE
www.bytyn.trz.pl
famann@op.pl
Jurek Faustmann 503 569 561
14 WSPÓŁORGANIZATORZY
Projekt wspomagany dotacją Urzędu Miejskiego w Wągrowcu na „Organizację zajęć
sportowych w Ŝeglarstwie” w ramach partnerskiej współpracy
z Klubem Kś „OGNIWO” Wągrowiec.
Mistrzostwa Okręgowe rozgrywane pod patronatem Pilskiego Okręgowego Związku
śeglarskiego.

