ZAWIADOMIENIE O REGATACH
II Nieporęckie Regaty Mastersów w Klasie Laser
Nieporęt, 23-24 sierpnia 2014 roku

1. Organizatorem Regat jest Klub Sportowy Spójnia Warszawa.
2. Regaty zostaną rozegrane w dniach 23 i 24 sierpnia 2014 r. na akwenie Zalewu Zegrzyńskiego.
3. Biuro regat znajdować się będzie na terenie Portu Jachtowego Nieporęt Pilawa. Nieporęt, ul Wojska Polskiego 3.
4. Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z “przepisami”, określonymi definicją w Przepisach Regatowych Żeglarstwa
ISAF edycji 2013-2016 (PRŻ), przepisami klasowymi klas biorących udział w regatach oraz Instrukcją Żeglugi, która
dostępna będzie w dniu 23 sierpnia w biurze regat podczas dokonywania zgłoszeń.
5. Regaty zostaną rozegrane w klasach: Laser Standard Masters, Laser Radial Masters, Finn. Klasy dodatkowe mogą
wziąć udział w regatach w porozumieniu z organizatorem. Zgłoszenia dodatkowych klas należy dokonać należy dokonać
najpóźniej do 18 sierpnia. Limit jachtów - w poszczególnych klasach dodatkowych - koniecznych do sklasyfikowania
zawodników ustala się na trzy (3). Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu jednego wyścigu.
6. Regaty w kategorii Masters LAS i LAR zaliczane są do Żeglarskiego Pucharu Polski Laser Masters.
7. Sternik jachtu winien posiadać odpowiednie uprawnienia żeglarskie, a jacht znaki identyfikacyjne na żaglu.
8. Zgłoszenia do regat przyjmowane będą pod adresem e-mail: lasery@lasery-zegrze.pl do dnia 20 sierpnia. Zgłoszenia
ostateczne przyjmowane będą 23 sierpnia w godzinach 8:00 – 9.30 na drukach dostępnych w biurze regat.
9. Wpisowe do regat wynosi 80 zł od jachtu (klasy jednooosobowe), 120 zł od jachtu (klasy dwuosobowe), 160 zł od jachtu
(klasy trzyosobowe).
10. Otwarcie regat i odprawa sterników odbędzie się w dniu 23 sierpnia o godz. 9.50. Start do pierwszego wyścigu
przewidziany jest na godz. 11:30. Start do pierwszego wyścigu w dniu 24 sierpnia przewidziany jest na godzinę 10:00
Ostatni sygnał przygotowania nie może być podany później niż o godzinie 13.30, 24 sierpnia.
11. Stosowany będzie System Małych Punktów, określony w dodatku A PRŻ.
12. Przewiduje się rozegranie 6 wyścigów. W przypadku rozegrania więcej niż 3 wyścigów, najgorszy wynik zostanie
odrzucony.
13. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.
14. Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I - III otrzymują medale. O sposobie podziału nagród decyduje organizator.
15. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego
wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i
promocji regat.
16. Na jachcie podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób jaka została zgłoszona do regat. Wniosek o zamianę
członka załogi należy złożyć do Komisji Regatowej w formie pisemnej przed rozpoczęciem wyścigu. Zamiana może
nastąpić tylko z przyczyn losowych, za zgodą Sędziego Głównego.
17. Każdy jacht winien posiadać:
a) ważne ubezpieczenie OC (obejmujące zdarzenia wynikłe w czasie wyścigów) i okazać je podczas zgłaszania do regat,
b) certyfikat lub dowód rejestracyjny (nie dotyczy jachtów czarterowanych za pośrednictwem organizatora).
18. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie
wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę
spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
19. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z
regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.
20. Wszelkich informacji dodatkowych można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 666 931 176.
Organizator

