Mistrzostwa Mazowsza
W klasach OPTIMIST i LASER

22-23 maja, Białobrzegi
Organizator:
Uczniowski Klub Sportowy Sindbad
Jakub Rosłoń
Tel. 513568848
jakub@roslon.net
http://sindbadsail.com/

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
1. PRZEPISY
1.1 Regaty rozegrane zostaną zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych
Żeglarstwa World Sailing.
1.2 Dodatek P – Specjalne procedury dla przepisu 42 – będzie miał zastosowanie.
2. REKLAMOWANIE
Jachty mogą być zobowiązane do noszenia reklam wybranych i dostarczonych przez organizatora.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA
3.1 Regaty rozegrane zostaną w klasach Optimist grupa A i B oraz Laser Radial i 4.7
3.2 Zgłoszenia do regat należy dokonać po przez stronę upwind24.pl do godziny 18:00 w dniu
21.05.2021. Należy podać imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia, klub, numer żagla i klasę.

3.3 Zgłaszając się do regat, zawodnicy potwierdzają posiadanie następujących dokumentów, które
mogą być wyrywkowo sprawdzane w trakcie regat:
•
•

aktualne orzeczenie o zdolności do uprawiania żeglarstwa
licencja sportowa zawodnika PZŻ

•
•
•
•

ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR
licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy)
potwierdzenie opłaconych składek PSKO/PSKL
certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu

4. FORMAT I PROGRAM REGAT
4.1 Regaty rozgrywane będą w formacie serii wyścigów.
4.2 Program regat:
• piątek 21.05 do godziny 20:00 potwierdzenie zgłoszeń
• Sobota 22.05 godzina 11:00 wyścigi
• Niedziela 23.05 godzina 11:00 wyścigi, godzina 17:00 zakończenie regat
4.3 Planowane jest rozegranie 6 wyścigów.
4.4 W dniu 23.05.2021 żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godzinie 15:30.
5. INSPEKCJA SPRZĘTU
Inspekcja łodzi i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi może
być dokonana w dowolnym czasie podczas regat.
6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi dostępna będzie na stronie regat: upwind24.pl
7. MIEJSCE REGAT
7.1 Miejscem organizacji regat będzie Przystań klubu UKS Sindbad w Białobrzegach.
7.2 Regaty rozegrane zostaną na Jeziorze Zegrzyńskim (Patelnia).
8. TRASA REGAT
Wyścigi rozgrywane będą na trasie trapezowej z metą na wiatr.
9. PUNKTACJA
9.1 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 1 wyścigu.
9.2.1 Gdy rozegranych zostanie mniej niż 4 wyścigi, wynikiem punktowym jachtu w serii będzie łączna
suma jego punktów ze wszystkich wyścigów.
9.2.2 Gdy rozegranych zostanie 4 i więcej wyścigów, wynikiem punktowym jachtu w serii będzie łączna
suma jego punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem jego najgorszego wyniku punktowego.
10. ŁODZIE OSÓB WSPIERAJĄCYCH
Wszystkie motorówki osób wspierających muszą utrzymywać odległość minimum 50 metrów od startu
i nie mogą znajdować się w środku trasy.

11. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez
organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we
wszystkich materiałach dotyczących regat.
12. NAGRODY
Zwycięzcy otrzymają nagrody na podstawie regulaminu nagród opublikowanego przez organizatora.
13. 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.
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