ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Regaty o Puchar Komandora Klubu YK Stal Gdynia

1. Termin i miejsce regat
Regaty odbędą się w dniach od 3 -4 września 2022 roku na wodach Zatoki Gdańskiej w Gdyni.

2. Organizator
Organizatorami regat jest:
Yacht Klub Stal Gdynia
Al. Jana Pawła II 9
81-345 Gdynia
http://www.ykstal.org.pl
info@ykstal.org.pl
Tel/fax: 58 620 16 62

Zgłoszenia do regat przyjmowane będą za pośrednictwem platformy SallingNet:
https://portal2.psko.pl/regaty/puchar-komandora-yk-stal-gdynia-2022
Ostateczne zgłoszenia przyjmowane będą w biurze regat na ternie YK Stal
02.09. od godz, 18.00 do godz. 20.00
03.09. od godz.8.00. do godz. 9.00

4. Wpisowe do regat
Wpisowe do regat wynosi 100,00- PLN opłacone przelewem nr konta :
59 1090 1102 0000 0001 0754 7985 do dnia 30.08.2022r po tym terminie 150,00 PLN

5. Warunki uczestnictwa , zgłoszenia
W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy klasy Optimist A i B , posiadający uprawnienia wynikające z
Kodeksu Uprawnień Word Sailing

6. Przepisy
Regaty będą przeprowadzone zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych
Żeglarstwa ISAF (RRS), zgodnie z Instrukcją Żeglugi oraz zgodnie z regulaminem PSKO. W przypadku
konfliktu między przepisami zawartymi w Zawiadomieniu o Regatach, a przepisami w Instrukcji
Żeglugi, przepisy ujęte w Instrukcji będą obowiązujące.

7. Procedura zgłoszeniowa
W czasie procedury zgłoszeniowej będą wymagane następujące dokumenty:
- ubezpieczenie OC uczestników regat na sumę gwarancyjną min. 1.000.000 EUR
- zgodę PZŻ na reklamowanie indywidualne, jeśli dotyczy
- potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego
- badania lekarskie
- licencja sportowa
-licencja na reklamę
-opłacona składka PSKO

8. Odpowiedzialność za szkody i ubezpieczenia
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za szkody osobowe i materialne przez siebie niezawinione.

9. Instrukcja żeglugi
Zawodnicy otrzymają Instrukcję Żeglugi po dopełnieniu formalności zgłoszeniowych. Trasa i forma
regat, jak również liczba planowanych wyścigów zostaną podane w Instrukcji Żeglugi.

10. Program regat
Pierwszy sygnał ostrzeżenia zostanie podany w dniu 03.09.222r o godz. 10.55. Planuje się
rozegranie 8 wyścigów.

11.Trasa regat
Trasa regat zostanie podana w instrukcji żeglugi

12 Nagrody
Zgodnie z osobnym komunikatem organizatora.

13.System punktacji ,format regat
Stosowane będą systemy punktacji określone w Przepisach Regatowych Żeglarstwa Word Sailing
edycji 2021 – 2024.

Regaty będą ważne przy rozegraniu 1 wyścigu. W przypadku rozegrania od 1 do 3 wyścigów żaden
rezultat nie będzie odrzucany, po 4 wyścigach jeden najgorszy rezultat zostanie odrzucony.

14. Prawo do wizerunku
Zgłaszający się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez
Organizatora i Sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych produkcji przygotowanych w czasie trwania
regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

15. Łodzie trenerów i obserwatorów
Wszystkie łodzie trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji
organizatora regat.

16. Bezpieczeństwo
Załogi są zobowiązane do żeglowania w kamizelkach asekuracyjnych przez cały czas trwania
regat. Jeśli członek załogi, w trakcie trwania całego wyścigu, nie będzie ubrany w kamizelkę
asekuracyjną, załoga zostanie zdyskwalifikowana z wyścigu (DNE) Każda łódź musi być
wyposażona w linę pływająca o długości min. 10 metrów i średnicy min. 5mm.

17.Informacje i osoby kontaktowe
Jakub Wyrębski tel: 790-011-029 e-mail: info@ykstal.org.pl

