Puchar Warszawy
w klasach Laser 4.7 i Laser Radial
Nieporęt, 27 - 28 kwietnia 2019

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Organizatorem regat jest Uczniowski Klub Sportowy FIR przy współpracy z
Warszawsko Mazowieckim Okręgowym Związkiem Żeglarskim
1.
1.1
1.2
1.3

PRZEPISY
Regaty rozegrane zostaną zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych
Żeglarstwa World Sailing.
Dodatek P – specjalne procedury dla przepisu 42 – będzie miał zastosowanie.
Regaty zaliczane są do Pucharu Polski PSKL.

2.

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

3.
3.1
3.2

WARUNKI UCZESTNICTWA
Regaty rozegrane zostaną w klasach Laser 4.7 i Laser Radial
Zgłoszenia wstępnego należy dokonać do piątku 26 kwietnia 2019 do godziny 20.00 poprzez stronę
https://www.upwind24.pl/regatta.
Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia wstępnego skutkuje podwyższeniem opłaty wpisowego o 50%
Wpisowe do regat wynosi 60,00 zł

3.3
3.4
4.
4.1
4.2

5.
5.1

ZGŁOSZENIE W MIEJSCU REGAT
Zgłoszenia finalnego należy dokonać w sobotę 27 kwietnia w biurze regat w bazie UKS FIR w Porcie
Pilawa, ul. Plażowa 8B w godzinach 09.00-9.30.
Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących
dokumentów:
 aktualne orzeczenie o zdolności do uprawiania żeglarstwa
 licencja sportowa zawodnika PZŻ
 ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min.2.000.000 EUR
 licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy)
 karta EURILCA 2019
PROGRAM REGAT
Program regat przedstawia się następująco:
Sobota
27.04.19
Niedziela
28.04.19

5.2
5.3

09.00 – 09.30

Rejestracja zgłoszeń

11.30

Wyścigi

11.00

Wyścigi

16.00

Zakończenie regat

Planowane jest rozegranie 6 wyścigów.
Ostatniego dnia regat żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godzinie 15.00.

6.

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

7.

INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi przekazana zostanie elektronicznie w piątek po dokonaniu procedury zgłoszenia
wstępnego.

8.

AKWEN REGAT
Regaty rozegrane zostaną na Jeziorze Zegrzyńskim (Patelnia)

9.

TRASA REGAT
Wyścigi rozgrywane będą na trasie na wiatr/z wiatrem z metą na baksztagu.

10.
10.1

PUNKTACJA
Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 1 wyścigu.

10.2

(a) Gdy rozegranych zostało mniej niż 3 wyścigi, wynikiem punktowym jachtu w serii będzie łączna
suma jego punktów ze wszystkich wyścigów.
(b) Gdy rozegranych zostało 3 i więcej wyścigów, wynikiem punktowym jachtu w serii będzie łączna
suma jego punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem jego najgorszego wyniku punktowego.

11.

SYSTEM KAR
Instrukcja Żeglugi może zawierać kary standardowe [SP] za naruszenie określonych przepisów, które
mogą być stosowane przez komisję regatową bez rozpatrywania,. Zmienia to PRŻ 63.1 oraz A5.

12.

ŁODZIE OSÓB WSPIERAJĄCYCH
Wszystkie motorówki osób wspierających wymagają akredytacji organizatora regat podczas
procedury zgłoszeniowej.

13.

PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża 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.

14.

NAGRODY
Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w poszczególnych otrzymają pamiątkowe statuetki.

15.

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 lub jego jacht, wynikającą
z udziału w regatach.

16.

INFORMACJE DODATKOWE
UKS FIR - Jerzy Jodłowski
tel. 601316500 uksfir@fir.com.pl
http://www.regaty-zegrze.pl/index.php?id=Zestawienie_noclegow

