FINAŁ PUCHARU POLSKI KLASY LASER
Mistrzostwa PSKL - Laser 4.7 Kobiet OPEN i U18
Giżycko - Jezioro Niegocin, 28.09 – 1.10.2017

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Organizatorem regat jest Uczniowski Klub Żeglarstwa Regatowego NIEGOCIN oraz
Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych w Giżycku przy współpracy z Miastem Giżycko
oraz Starostwem Powiatowym w Giżycku.
1. PRZEPISY
1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych
Żeglarstwa World Sailing.
1.2 Dodatek P – specjalne procedury dla przepisu 42 - ma zastosowanie.
1.3 Regulamin PZŻ „Zasady organizacji żeglarskich regat sportowych” ma zastosowanie.
1.4 W przepisach dotyczących niniejszych regat:
[DP] oznacza przepis, za którego naruszenie kara określona jest we Wstępie PRŻ - Adnotacja.
[NP] oznacza przepisy, które nie stanowią podstawy do protestu lub prośby o zadośćuczynienie
wnoszonej przez jacht. Zmienia to przepis 60.1.
2. [DP][NP] REKLAMOWANIE
Jachty mogą być zobowiązane do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat, dostarczonych
przez organizatora.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA
3.1 Zgłoszeń należy dokonać do dnia 20.09.2017 przez stronę www.zgloszenia-online.pl.
Zgłoszenie wstępne po 20.09.2017 skutkuje podwyższeniem wpisowego o 50%.
3.2 Kodeks Uprawnień ISAF (Regulacja 19) obowiązuje wszystkich zawodników.
3.3 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy klasy Laser Standard, Laser Radial i Laser 4.7.
3.4 Zgłoszeń finalnych należy dokonać na miejscu w biurze regat w porcie EKOMARINA Giżycko.
3.5 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących
dokumentów:
 dowód wpłaty wpisowego do regat;
 aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich) wydane przez lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarzy posiadających certyfikat w zakresie
orzecznictwa sportowo – lekarskiego;
 licencja sportowa zawodnika PZŻ (DOTYCZY tylko zawodników z Polski);
 ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
 certyfikat lub świadectwo pomiarowe z ustalonym numerem klasowym lub licencja rejestracyjna międzynarodowego stowarzyszenia klasy regatowej;
 licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (w przypadku eksponowania).
4. WPISOWE
4.1 Wpisowe do regat wynosi: Laser Radial, Laser Standard – 80 PLN, Laser 4.7 – 60,00 PLN.
5. FORMAT REGAT
Regaty składać się będą z jednej serii 9 wyścigów w każdej z klas.
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7. INSPEKCJA SPRZĘTU
7.1 Wszystkie jachty mają obowiązek gotowości do inspekcji sprzętu w czasie planowanych rejestracji zgłoszeń.
7.2 Inspekcje sprzętu mogą być dokonane w dowolnym czasie podczas regat.
8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcję żeglugi będzie dostępna 2017-09-27 od godziny 17.00.
9. TRASA REGAT
Trasa regat przedstawiać będzie dodatek 1 do instrukcji żeglugi.
10. SYSTEM KAR
Obowiązywać będą kary określone w przepisach 44.1 i 44.2.
11. SYSTEM PUNKTACJI, FORMAT REGAT
Stosowany będzie ‘System małych punktów’ – przepis A4 Przepisów Regatowych Żeglarstwa.
Po rozegraniu 3 wyścigów regaty będą uznane za ważne. Po rozegraniu 4 wyścigów jeden, najgorszy
rezultat jachtu będzie odrzucany.
11. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji
organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
12. NAGRODY
Regulamin nagród podany zostanie osobnym komunikatem organizatora.
13. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez
organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat
oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
14. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
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, wynikającą
z udziału w regatach.
15. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE
 Alicja Klimaszewska tel. 602686577, Wojciech Caban tel. 665911309, ukzr.niegocin@op.pl,
 Strona regat: www.gizycko.sailingnet.pl.
 EKOMARINA Giżycko [ www. ekomarinagizycko.pl ].
 Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku tel.874285265,
www.gizycko.turystyka.pl

