Zawiadomienie o regatach
Puchar Polski Jachtów Kabinowych 2016
Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych
Błękitna Wstęga Jeziora Niegocin
Giżycko 19-21.08.2016

Organizator : Klub Turystyki Żeglarskiej Szkwał, Ekomarina Giżycko
Kontakt: Dariusz Klimaszewski (509 805 635), Krzysztof Dziedzic ( 605150959)
Port regat: Ekomarina – port pasażerski Giżycko, www.ekomarinagizycko.pl
Biuro regat: jw.
Współczynnik grade : 1.2
Termin: 19-21.08. 2016
1. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami żeglarstwa 2013-2016 ISAF, Zawiadomieniem
o Regatach cyklu PPJK 2015, Przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych
Formuła PZŻ 2013 – 2016, Przepisami Związków lub Stowarzyszeń klas uczestniczących
w regatach oraz Instrukcją Żeglugi.
2. Kategoria regat: ”C” uczestnicy są zobowiązani do naklejenia na obu burtach naklejek
dostarczonych przez Organizatora.
3. Regaty posiadają licencję PZŻ.
4. Regaty zostaną rozegrane w klasach:
- Mistrzostwa Polski: T-1, T-2, T-3, Tango, Żagle-500, Sympathy-600 /limit jachtów -5/
- Błękitna Wstęga: Omega Sport, Omega Standard, Albatros 430 /limit jachtów - 4/
- dodatkowo będzie rozegrany III Memoriał Jacka Orlińskiego – wszystkie klasy
Jest możliwość startu klas nie wymienionych powyżej pod warunkiem zgłoszenia się najpóźniej
do 10/08/2016.
5. Zgłoszenia do regat będą przyjmowane w Biurze Regat w dniu 19.08. od godziny 16.00 –
20.00, oraz w dniu 19.08 od godz. 8.00 – 10.00 na drukach dostarczonych przez organizatora.
Zgłoszenia można składać drogą elektroniczną do godz. 11.00 dnia 18.08.2016 na adres

ekomarina@ekomarinagizycko.pl

6. Instrukcja Żeglugi będzie dostępna dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.
7. Wpisowe do regat: 100 zł od jachtu (50zł klasa Albatros) oraz 40 zł od członka załogi.
Jest możliwość wykupienia wyżywienia ( jak uczestnikom regat ) dla osób towarzyszących w
wysokości 20zł za dzień.
8. Opłata protestowa 100 zł.
9. Program regat:
czwartek

18-08-2016

piątek

19-08-2016

sobota
niedziela

20-08-2016
21-08-2016

14.00 - 18.00
16.00 – 20.00
08.00 – 10.00
10.30
12.00
10.00
10.00
16.00

Planuje się rozegranie 9 wyścigów na 2 trasach.

pomiary
zgłoszenia
pomiary, zgłoszenia
otwarcie regat
start do I wyścigu
wyścigi
wyścigi
zakończenie regat

10. Jachty startujące w regatach: muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne
w postaci numerów startowych dostarczonych przez Organizatora, naklejonych na obu burtach
w części dziobowej jachtu.
11. Kontrola sprzętu w zakresie zgodności jachtu z przepisami klasowymi może zostać dokonana w
dowolnym czasie podczas regat. Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli
zgodności parametrów jachtu z wielkościami zadeklarowanymi przez zawodnika w klasach T
oraz przepisami pomiarowymi klas uczestniczących są: Wojciech Caban i Jarosław Bazyłko.
12. Ubezpieczenie: sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów
polisę OC, obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów. Brak ważnej
polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem zgłoszenia do regat. Organizator zapewnia przed
regatami możliwości dokonania ubezpieczeń na czas regat.
13. Warunki pobytu: całkowite zwolnienie z opłat za korzystanie ze slipu(bez bramownicy), postój
jachtów, przyczep i samochodów, WC. Opłaty zniżkowe na: slipowanie za pomocą bramownicy
–
90 zł., karta portowa 8 zł./doba/osoba (prysznice, kuchnia, pralnia).
14. Nagrody: według uznania organizatora.
15. Zakwaterowanie i wyżywienie: Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku tel. 87
4285265, www.gizycko.turystyka.pl, LOK Giżycko tel. 87 428 1408, Tawerna Marina
Tel.512 087 120, Tawerna Siwa Czapla Tel.668314477, Tawerna Kajuta Tel.606839880
16. Ważenie jachtów przed regatami - port LOK - 30 zł – Tel. kontaktowy 603770891

Zapraszamy
Prezes KTŻ Szkwał - Krzysztof Dziedzic
Kierownik Portu Ekomarina - Dariusz Klimaszewski

YACHT SERWIS Sygnowski

