Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
w żeglarstwie

STREFA A – WLKP – ZPM - LBU
Poznań, 3-4 sierpnia 2021

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
1.

TERMIN I MIEJSCE REGAT
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików strefy A odbędą się w dniach 3-4 sierpnia 2021, na
Jeziorze Kierskim w Poznaniu.

2.

ORGANIZATOR
Organizatorem Regat jest Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski, na zlecenie Wielkopolskiego
Stowarzyszenia Sportowego.
Organizatorem bezpośrednim jest Poznański Klub Morski LOK, ul. Nad Jeziorem 120, 60-480 Poznań.

3.

WARUNKI UCZESTNICTWA
W regatach mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy klasy Optimist grupy B (do lat 12 – rocznik
2009 i młodsi), zgodnie z Regulaminem Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży Uzdolnionej w
żeglarstwie (https://ssm.insp.waw.pl/file/1754)
Regaty będą rozgrywane w konkurencjach: optimist B dziewcząt i optimist B chłopców.
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ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy dokonać do poniedziałku, 02 sierpnia 2021 do godziny 24.00 poprzez
stronę https://www.upwind24.pl/regatta/miedzywojewodzkie-mistrzostwa-mlodzikow-wlkp-zpmlbu-2021
Zgłaszając się do regat, zawodnicy potwierdzają 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 reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy)
opłata wpisowa nie będzie pobierana
Zgłoszenia on-line traktowane będą jako ostateczne. Jedynie zawodnicy wezwani przez organizatora
komunikatem na tablicy on-line będą musieli zgłosić się do biura regat.
Zgłaszający poświadcza prawdziwość danych podanych w systemie UpWind24.

5.
5.1

PROGRAM REGAT
Program regat przedstawia się następująco:
Wtorek
03.08.
Środa
04.08.

11.00

Start do 1 wyścigu

11.00

Start do 1 wyścigu dnia

16.00

Zakończenie regat

5.2
5.3
5.4

Wyścigi zostaną rozegrane w dwóch flotach – chłopców i dziewcząt
Planowane jest rozegranie 7 wyścigów dla każdej z flot.
Ostatniego dnia regat, żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godzinie 14.00.

6.

INSPEKCJA SPRZĘTU
Inspekcja sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi
może być dokonana podczas regat.

7.

INSTRUKCJA ŻEGLUGI I KOMINIKATY
Instrukcja żeglugi i komunikaty dostępne będą na stronie regat na platformie UpWind24.

8.

TRASA REGAT
Trasa regat zostanie podana w Instrukcji żeglugi

9.
9.1

PRZEPISY I PUNKTACJA
Regaty rozegrane zostaną zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych
Żeglarstwa World Sailing 2021-2024, regulaminem Systemu Sportu Młodzieżowego 2021, przepisami
klasowymi, Instrukcją Żeglugi i niniejszym zawiadomieniem o regatach.
Dodatek P – specjalne procedury dla przepisu 42 –będzie miał zastosowanie
Przewidziane jest rozegranie 7 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 3
wyścigów.
Punktacja zgodnie z Dodatkiem A przepisów WR edycja 2021-2024. Rezultat najgorszego wyścigu
będzie odrzucany po rozegraniu 4 wyścigów.
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10.

ŁODZIE OSÓB WSPIERAJĄCYCH
Wszystkie motorówki osób wspierających wymagają akredytacji organizatora regat podczas
procedury zgłoszeniowej. Wypełniony druk akredytacji należy przesłać na adres email ep94@wp.pl.

11.

PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat, zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez
organizatorów i sponsorów w formie fotografii, filmów i innych materiałów tworzonych w trakcie
trwania regat i ich reprodukcji we wszystkich materiałach dotyczących regat. Przetwarzanie danych
osobowych, zawartych w zgłoszeniu do regat dla celów przeprowadzenia zawodów, przez
administratora danych osobowych – Poznański Klub Morski LOK ul. Nad Jeziorem 120 w Poznaniu,
został/a pouczona/y, iż podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w regatach oraz,
że przysługuje mu prawo dostępu do treści jego/jej danych i ich poprawiania. Umieszczenie danych
w publicznie dostępnym wykazie: wyniki regat, listy startowe, zgoda dotyczy następujących danych:
- imienia/imion i nazwiska - numeru i daty ważności legitymacji/licencji, - adresu e-mail - daty
urodzenia oraz imię i nazwisko oraz data urodzenia trenerów zawodników.

12.

NAGRODY
Zwycięzcy w konkurencjach dziewcząt i chłopców otrzymają tytuły i medale
Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików.
Regulamin nagród zostanie opublikowany osobnym komunikatem organizatora.

13.

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.

14.

BAZA NOCLEGOWA:
1. Hotel Port JKW - Jacht Klub Wielkopolski ul. Wilków Morskich 17/19, 60 – 480 Poznań
tel. 61 848 26 91 ; +48 600 894 936, e-mail: hotel@jkwpoznan.pl
2. Pokoje Gościnne Pod Wiatrakiem ul. Podjazdowa 67, 60-480 Poznań, tel: 61 848 26 06,

15.

INFORMACJE DODATKOWE
Ewa Pawlak
tel. 780083535
ep94@wp.pl

Ochrona przed koronawirusem:
z uwagi na sytuację epidemiczną, prosimy o stosowanie się do obowiązujących w kraju obostrzeń.

,

Zapraszają Organizatorzy Poznański Klub Morski LOK

