PROGRAM REGAT
Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych
Błękitna Wstęga Jeziora Niegocin
III Memoriał Jacka Orlińskiego
Giżycko, 19-21 sierpień 2016 r.

18.08.2016 r. czwartek
godz. 14.00 – 18.00 – przybycie zawodników i pierwsze pomiary
godz. 16.00 – 20.00 – zgłoszenia w biurze regat
godz. 21.00 – kino pod gwiazdami – port Ekomarina

19.08.2016 r. piątek
godz. 08.00 – 10.00 – pomiary i zgłoszenia - ciąg dalszy
godz. 10.30 – otwarcie regat
godz. 12.00 – start do I wyścigu
godz. 18.00 – 21.00 – grill dla uczestników regat
godz. 21.00 – ognisko Ekomarina, wieczór z muzyką Tawerna Marina

20.08.2016r. sobota
godz. 10.00 – start do kolejnych wyścigów
godz. 18.00 - 21.00 – poczęstunek – „kurczak po Giżycku w złotej kąpieli”+ ….
godz. 20.30 – ognisko w porcie Ekomarina- gitarrra i integracja

21.08.2016r. niedziela
godz. 10.00 – start do kolejnych wyścigów
godz. 15.00 – uroczystość zakończenia regat, rozdanie pucharów
i dyplomów, losowanie nagród
do wylosowania – NAGRODY SPONSOROWANE

INSTRUKCJA ŻEGLUGI: będzie dostępna w Biurze Regat w dniu rozpoczęcia regat.
TRASA REGAT : omówiona zostanie podczas odprawy sterników i będzie wywieszona na tablicy
ogłoszeń. Regaty zostaną zakwalifikowane jako ważne w przypadku rozegrania
min. 1 wyścigu.
NAGRODY: puchary, medale, dyplomy – za I, II, III miejsce w każdej klasie
Prawa do wizerunku: zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku
przez organizatora podczas zdjęć, filmów i innych informacji zawartych w zgłoszeniu.
Każdy uczestnik akceptuje Instrukcję Żeglugi regat, startuje w regatach na własne ryzyko
i odpowiedzialność. Żadna czynność wykonana i niewykonana przez organizatora nie zwalnia
uczestnika regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną
przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

Uwaga:
Dla właściwej organizacji pracy w porcie prosimy zawodników, aby nosili na ręce wręczone przy
zapisach identyfikatory ( opaski) oraz o podanie w kapitanacie portu numeru stanowiska, przy
którym zacumowali jacht.
ORGANIZATORZY
KTŻ SZKWAŁ i EKOMARINA GIŻYCKO

YACHT SERWIS Sygnowski

