ZAWIADOMIENIE O REGATACH
„PGNiG Bezpiecznie Nad Wodą"
Delphia 24 CUP
Gdynia 13-14.08.2011r
1.

Regaty rozegrane zostaną w Gdynii w dniach 13-14.07.2011r. na akwenie Zatoki Gdańskiej
w pobliżu końca promenady spacerowej w Gdynii w klasie: Delphia 24 OD
1.1 Organizator: Promo Sailing Group i Stowarzyszenie Regatowe Klasy Delphia 24
1.2 Port regat – Basen jachtowy w Gdynii przystan JK Stal
2. Przepisy
2.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami określonymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa
2009-2012
2.2 Przepisami Stowarzyszenia klasy Delphia 24
2.3. Regaty odbędą się wg. Kodeksu reklamowania kategorii C
2.4 Niniejszym Zawiadomieniem oraz Instrukcją Żeglugi
2.5 Zasadami organizacji regat żeglarskich nieobjętych systemem rywalizacji sportowej
Polskiego Związku Żeglarskiego
2.6 Osoba zgłoszona, jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia (obsługiwania
„urządzenia sterowego”) jachtu będącego w wyścigu
2.7 Obecność załóg podczas ceremonii otwarcia i zakończenia regat obowiązkowa. Niezastosowanie
się do tego przepisu skutkować będzie obowiązkiem uiszczenia wpisowego do regat w kwocie
400.00 zł
2.8 Przepisy Portu jachtowego w Gdyni będą obowiązywać
3. Zgłoszenia i wymagane dokumenty
3.1 Zgłoszenia do regat w dniu 13.08.2011r. w godz. 08:00-10:00 na drukach dostarczonych przez
organizatora.
a) Sternik jachtu musi posiadać wymagane uprawnienia żeglarskie do prowadzenia jachtu,
b) Ubezpieczenie OC,
c) Certyfikat lub inny dokument stwierdzający, że jacht spełnia wymagania przepisów
Stowarzyszenia Regatowego kl. Delphia 24 i znaki identyfikacyjne na żaglu.
d) Licencja PZŻ na reklamowanie
3.2 Zawodnicy mogą zostać zobowiązani do umieszczenia na jachtach materiałów sponsorów regat.
3.3 Instrukcja Żeglugi dostępna będzie dla zawodników w chwili zgłoszenia do regat.
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Plan wyścigów.
Otwarcie regat i odprawa sterników w dniu 13.08.2011r o godz. 11:00
Trasa wyścigów podana będzie na odprawie sterników
Planowany start do I wyścigu w dniu 13.08.2011 r. o godz. 12:00.
Przewiduje się rozegranie 6 wyścigów i jednego wyścigu VIP nieliczonego do klasyfikacji końcowej.
Po rozegraniu 4 i więcej wyścigów najgorszy rezultat zostanie odrzucony.
Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu jednego wyścigu.

5.

Regaty są Imprezą zaliczaną do Pucharu Polski Klasy Delphia 24, Pucharu PGNiG Bezpiecznie nad
Wodą Delphia CUP 2011

6.

Dzięki sponsorom załogi klasy Delphia 24 są zwolnione z wpisowego do regat z wyjątkiem, gdy
załoga nie wypełni wymagania punktu 2.7 ZoR.

7.

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.

8.

Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje żadnej
odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z udziałem w
regatach - przed rozpoczęciem, podczas lub po regatach. Żadna z czynności wykonana lub
niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności
za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w
regatach.

9.

Sternicy sklasyfikowani na miejscach I-III otrzymują puchary.

10. O podziale nagród rzeczowych decyduje Organizator.
11. Postój i dźwig kontakt Adam Jankowski 501660805

