Mistrzostwa Warszawy Juniorów
Memoriał Macieja Szosta
Nieporęt 04-06 października 2013 roku

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

1. ORGANIZATOR
1.1 Organizatorem regat jest Klub Sportowy „Spójnia-Warszawa” z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże
Gdyńskie 2, 01-531 Warszawa.
1.2 Regaty będą rozgrywane na akwenie Jeziora Zegrzyńskiego w dniach 04-06.10.2013r.
2. PRZEPISY
2.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa
ISAF.
2.2 Dodatek P – kary natychmiastowe za naruszenie przepisu 42 ma zastosowanie.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY
3.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF
3.2 Regaty rozegrane zostaną w następujących klasach:
Laser Radial, L'Equipe, Finn, 420
3.3 Wstępne zgłoszenie ilości zawodników należy wysyłać w wersji elektronicznej na adres:
mjtrener@gmail.com w terminie do 30.09.2013r do godz. 20.00.
4. ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT
4.1 Zgłoszenia finalne w miejscu regat należy dokonać w biurze regat znajdującym się na terenie Bazy
Regatowej Spójnia Warszawa Nieporęt ul. Wojska Polskiego 3, w dniu 04.10.2013 r. w godz. 16.00-19.00 oraz
w dniu 05.10.2013 r. w godz. 8.00-9.00.
Wpisowe do regat wynosi;
Dla klas jednoosobowych (Finn, Laser): 60 zł.
Dla klasy dwuosobowej (L'Equipe, 420): 80 zł.
4.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
- aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich);
- licencja sportowa zawodnika PZŻ;
- ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.000.000 EUR;
- certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym;
- licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeżeli dotyczy).

5. PROGRAM REGAT
Dzień

Data

Godziny

piątek

04.10.2013

sobota

05.10.2013

16.00-19.00
08.00-09.00
10.55

Co
Zgłoszenia
Zgłoszenia
Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu.
Przyjęcie dla zawodników

Zaraz po wyścigach
9.55
Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu
niedziela
16.00
Planowane zakończenie regat
5.1 Planowane jest rozegranie 6 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów.
5.2 W dniu 06.10.2013 r. sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 14.30.
6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
6.1 Instrukcja żeglugi będzie dostępna dla zawodników po dokonaniu zgłoszeń do regat.
7. MIEJSCE ROZGRYWANIA REGAT
7.1 Regaty zostaną rozegrane na akwenie jeziora Zegrzyńskiego.
8. TRASY
8.1 Trasy, przybliżone kąty pomiędzy bokami, kolejność okrążania znaków zostaną podane w Instrukcji
Żeglugi.
9. ŁODZIE POMOCNICZE
9.1 Kierownicy ekip, trenerzy, kibice i inny personel pomocniczy muszą przebywać na zewnątrz obszarów, w
których ścigają się jachty, od czasu sygnału przygotowania do pierwszej klasy startującej do czasu, gdy
wszystkie jachty ukończą lub do czasu, gdy komisja regatowa zasygnalizuje odroczenie, odwołanie generalne
lub przerwanie wyścigu.
9.2 Dodatkowo łodzie pomocnicze płynące z prędkością powyżej 5 węzłów muszą przebywać w odległości
minimum 150 metrów od jakiegokolwiek jachtu w wyścigu.
9.3 Kierownicy ekip, trenerzy, kibice i inny personel pomocniczy muszą stosować się do wszelkich
uzasadnionych próśb ze strony organizatorów, komisji regatowej i zespołu protestowego.
9.4 Zespół protestowy może nakazać organizatorowi wydanie zakazu opuszczania portu osobie nie stosującej
się do powyższego punktu.
10. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
10.1 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, czy deskę windsurfingową, wynikającą z
udziału w regatach.
11. PRAWA DO WIZERUNKU
11.1 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.
11.2 Zawodnicy mogą mieć obowiązek udzielania wywiadów podczas regat.
12. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE W CZASIE REGAT
12.1 Noclegi i wyżywienie możliwe do zarezerwowania na terenie Bazy Regatowej KS Spójnia – Warszawa.
13. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE
Marcin Józefowski: 604151897
Dariusz Czapski: 601261890
Bosman Jarosław Tarnowski: 501246788
06.10.2013

