Zawiadomienie o Regatach
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
Giżycko, 7-8 września 2019 r.
w kl. Optimist K/M
1. TERMIN I MIEJSCE REGAT
Regaty odbędą się w Giżycku w dniach 07–08.09.2019 r. na jeziorze Niegocin.
Port regat: EKOMARINA Giżycko ul. Dąbrowskiego 14, /www.ekomarinagizycko.pl/.
2. ORGANIZATOR
Organizatorem regat jest:
- Giżycka Grupa Regatowa /www.ggr.com.pl/
- Ekomarina/MBSW Giżycko
3. PRZEPISY
Regaty rozgrywane będą zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa
WS edycji 2017 – 2020.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA
W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy klasy Optimist /do 13 r. życia/ - grupa „B”, posiadający
uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień WS.
5. ZGŁOSZENIA
5.1 Zgłoszeń wstępnych należy dokonać na platformie UPWIND do dnia 5.09.2019, a zgłoszeń
ostatecznych w Biurze Regat w porcie EKOMARINA w dniu 7.09.2019 r. w godz. 09.00-10.30
5.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących
dokumentów:
- aktualne badania lekarskie;
- licencja sportowa zawodnika PZŻ;
- ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
- certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu;
- licencja PZŻ na reklamę indywidualną (jeśli dotyczy);
6. PROGRAM REGAT
sobota

07-09-2019

09.00 – 10.30
10.45
od 12.00

rejestracja zgłoszeń
otwarcie regat
wyścigi

niedziela

08-09-2019

Od 10.00
15.00

wyścigi
zakończenie regat

7. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcję Żeglugi zawodnicy otrzymają po dokonaniu zgłoszeń rejestracyjnych.
8. TRASA REGAT
Trasa regat zostanie podana w Instrukcji Żeglugi.
9. SYSTEM PUNKTACJI, FORMAT REGAT
9.1 Stosowane będą systemy punktacji określone w Przepisach Regatowych Żeglarstwa WS edycji
2017 – 2020.
9.2. Planuje się rozegranie 7 wyścigów. Regaty będą ważne przy rozegraniu 3 wyścigów.
Po 4 wyścigach najgorszy rezultat zostanie odrzucony.
10. NAGRODY
Uczestnicy zawodów otrzymają medale i dyplomy.
11. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji
organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
12. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez
organizatorów i sponsorów w formie zdjęć, filmów i innych reprodukcji wykonanych w czasie regat oraz
we wszystkich materiałach dotyczących regat.
13. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialności. 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.
14. ZAKWATEROWANIE
- Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku, tel. 87 4285265
15. WYŻYWIENIE
- Tawerna MARINA ( EKOMARINA Giżycko ) tel. 512087120
- Bar Hornet ul. Unii Europejskiej 3, tel. 87 428 1267

ZAPRASZAMY
Alicja Klimaszewska/Wojciech Caban

