Zawiadomienie o regatach
I Mistrzostwa Polski klasy J/70
Sopot 27-29.09.2019

1
ORGANIZATORZY
Regaty organizowane są przez Yacht Club Sopot przy współpracy z:
 Polską Klasą J/70,
 Yacht Clubem Gdańsk
 Polskim Związkiem Żeglarskim,
przy wsparciu firmy Dobre Jachty – wyłączny dystrybutor J/70 w Polsce.
2
PRZEPISY
2.1. W regatach obowiązywać będą przepisy zdefiniowane w Przepisach Regatowych
Żeglarstwa 2017-2020.
2.2. Przepisy klasowe J/70.
2.3. Instrukcja żeglugi może zmienić niektóre przepisy regatowe.
3
REKLAMOWANIE
Wymagane może być od jachtów, aby nosiły reklamy wybrane i dostarczone przez
organizatora.
4
UPRAWNIENIA I ZGŁOSZENIA
4.1. Regaty są otwarte dla wszystkich jachtów spełniających wymogi punktu 2.
4.2. Uprawnione jachty mogą się zgłosić poprzez wypełnienie formularza dostępnego
na stronie internetowej www.upwind24.pl, do dnia 26.09.2019.
5
OPŁATY
5.1. Opłata wpisowa wynosi 450 zł, opłata zawiera postój w marinie Sopot i nie
zawiera opłat dźwigowych.
5.2. W sprawie wodowania w marinie Gdynia prosimy o kontakt z Pawłem Górskim
pod nr 609 033 309.
5.3. W sprawie wodowania na Górkach Zachodnich prosimy o kontakt z Michałem
Korneszczukiem pod nr 501 497 366.
6
INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie dostępna w biurze regat od dnia 27.09.2019 od godz. 12:00
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7
LOKALIZACJA REGAT
7.1. Portem regat jest marina Sopot. Biuro regat zlokalizowane jest w siedzibie Yacht
Club Sopot przy ul. Wojska Polskiego 1, Sopot (Hotel Chiński).
7.2. Akwenem regat jest Zatoka Gdańska.
8
PROGRAM
8.1. Program ramowy
27 września 2019

1200-2000 – otwarte biuro regat w siedzibie YCS
1400-1700 – wspólny trening
1900 – odprawa sterników i podanie listy startowej

28 września 2019

1100-1600 wyścigi
1900 Bankiet w siedzibie YCS

29 września 2019

1000-1400 wyścigi
1500 rozdanie nagród

8.2. Planowane jest rozegranie 9 wyścigów.
8.3. Jacht, który nie zarejestruje się (potwierdzi swoje zgłoszenie w biurze regat) do
godziny 20 w dniu 27.09.2019 może zostać sklasyfikowany jako DNS.
8.4. Godziny odprawy sterników i odpraw meteorologicznych będą podane na tablicy
w biurze regat.
8.5. Pomiary i inspekcje: każdy jacht musi być dostępny do pomiarów i inspekcji
kontrolnych od momentu potwierdzenia zgłoszenia w biurze regat do ogłoszenia
wyników końcowych.
9
PUNKTACJA
9.1. Jeden wyścig musi być rozegrany, aby uznać regaty za ważne.
9.2. Stosowany będzie system małych punktów. W przypadku rozegrania 4 i więcej
wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony.
10 MIEJSCA POSTOJU
Jachty mogą stacjonować w przyznanych im miejscach w porcie jachtowym w marinie
Sopot na molu Sopot.
11 OGRANICZENIA W WYCIĄGANIU Z WODY
Jachty nie mogą być wyciągane z wody podczas regat bez uprzedniej pisemnej zgody
komisji regatowej i na warunkach tam określonych.
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12 SPRZĘT DO NURKOWANIA I PLASTIKOWE BASENY
W pobliżu jachtów, od sygnału przygotowania pierwszego wyścigu do końca regat nie
wolno używać sprzętu do oddychania pod wodą i plastikowych basenów lub im
podobnych.
13 KOMUNIKACJA RADIOWA
Z wyjątkiem gdy jacht jest w niebezpieczeństwie lub komunikuje się z organizatorami
regat, jachtowi nie wolno ani nadawać przez radio ani otrzymywać komunikatów
radiowych niedostępnych dla wszystkich jachtów. Ograniczenie to obejmuje telefony
komórkowe.
14 NAGRODY
14.1. Trzy pierwsze załogi otrzymają puchary i medale Otwartych Mistrzostw Polski
J/70.
15 ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Patrz przepis 4.
Decyzja o uczestnictwie w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej
odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób lub śmierć wynikłych w związku z
regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.
16 PRAWO DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat uczestnicy, armatorzy i ich goście wyrażają zgodę na
fotografowanie i filmowanie osób i jachtów w czasie imprezy oraz dają organizatorowi
i sponsorom bezpłatnie prawo na publikowanie i nadawanie tych materiałów we
wszystkich mediach w celach promocyjnych, wydawniczych lub reklamowych.
17 UBEZPIECZENIE
Każdy jacht uczestniczący musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na
okres regat na minimalną sumę gwarancyjną 1.500.000 EUR lub równoważną.
18 DODATKOWE INFORMACJE
Dla uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z organizatorami pod
Paweł Górski - pawel@yachtclubsopot.com, 609 033 309,
Michał Korneszczuk – michal@korneszczuk.pl, 501 497 366.
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