ZAWIADOMIENIE O XII REGATACH
„WIATRAK”
06 - 07 SIERPNIA 2011
ŚWINOUJŚCIE – ZATOKA POMORSKA
1. ORGANIZATORZY
Jacht Klub Marynarki Wojennej „KOTWICA” O/Świnoujście, Urząd Miasta Świnoujście.

2. PRZEPISY:
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa /PRŻ 2009-2012/.
Przepisami klasowymi ORC-Club, formułą KWR, niniejszym Zawiadomieniem o Regatach i
Instrukcją Żeglugi.

3. KLASY:
I.
II.

W regatach mogą uczestniczyć jachty posiadające aktualne świadectwo pomiarowe
ORC Club.
Jachty w formule KWR. Zgłoszone jachty zostaną podzielone na grupy:
I – jachty o wsp. KWR < 1.2190
II – jachty o wsp. KWR 1.2190 – 1.3300
III – jachty o wsp. KWR > 1.3300
Grupy będą tworzone jeśli zgłosi się co najmniej 3 jachty w danym przedziale.

III.

Grupa jachtów bez pomiaru (Otwarta).

4. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia można składać do dnia 05.08.2011r, do godz. 2000 w Biurze Regat w
Basenie Północnym w Świnoujściu oraz pocztą elektroniczną.
Do zgłoszenia należy dołączyć aktualne świadectwo pomiarowe.
Druk zgłoszenia można otrzymać w Biurze Regat lub pobrać ze strony internetowej
www.kotwica.swinoujscie.com.pl .
Wpisowe w kwocie 30,- zł. od jachtu + 10,- zł. od członka załogi należy wpłacić w Biurze
Regat najpóźniej w dniu przyjmowania zgłoszeń.
6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI:
Instrukcja Żeglugi dostępna będzie w Biurze Regat w dniu 05.08.2011r.
7. ODPRAWA KAPITANÓW:
Odprawa kapitanów jachtów startujących w regatach odbędzie się w dniu 05.08.2011 r. o
godz. 1930 przy biurze Regat.

8. TERMINARZ WYŚCIGÓW:
Przewiduje się rozegranie 3 wyścigów, dwóch w sobotę (06.08.11) i jednego w niedzielę
(07.08.11).
9. PUNKTACJA:
W regatach stosowany będzie system małych punktów zgodnie z Dodatkiem A
PRŻ 2009-2012 z uwzględnieniem mnożnika trudności trasy.
10. NAGRODY:
Puchary i dyplomy dla jachtów na pierwszych miejscach w swojej grupie.
Dyplomy dla jachtów na II i III miejscu w grupie.
Dyplomy uczestnictwa dla pozostałych jachtów.
Lista nagród rzeczowych znana będzie w dniu 06.08.2011r.
11. 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. Kapitan jest odpowiedzialny za wyposażenie jachtu zgodne z
przepisami. Ubezpieczenie OC jachtu jest obowiązkowe.
12. INNE INFORMACJE:
Zaleca się posiadanie mapy Nr 36,37 i 74.
Miejsce cumowania jachtów – Basen Północny w Świnoujściu;
13. ADRES ORGANIZATORA:
JKMW „KOTWICA” O/Świnoujście,
ul. Steyera 6, tel/fax 091-321-9435
72-604 Świnoujście
e-mail - kotwica@swinoujscie.com.pl

