MIĘDZYWOJEWÓDZKIE
M I S T R Z O S T W A M Ł O D Z I K Ó W (MMMł) - 2018
W ŻEGLARSTWIE
województwa: WIELKOPOLSKIE (WLP) – ZACHODNIOPOMORSKIE (ZPM) – LUBUSKIE (LBU)
Poznań, 6-7 sierpień 2018r.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
1. Miejsce i termin regat:
Regaty odbędą się w Poznaniu/Kiekrzu w dniach 7-8 sierpnia 2018 r. na akwenie Jeziora Kierskiego.
2. Przepisy.
Regaty rozgrywane będą zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych
Żeglarstwa ISAF edycji 2017-2020, zgodnie z Regulaminem PSKO, niniejszym zawiadomieniem.
3. Organizator.
Organizatorem regat jest Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski w Poznaniu,
na zlecenie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu.
Organizator bezpośredni:
Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy Poznań
Przystań: 61-480 Poznań, ul. Wilków Morskich 37/39
4. Warunki uczestnictwa
W regatach mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy klasy OPTIMIST grupy B (do 13 lat) rocznik
2005 i młodsi, zgodnie z Krajowym systemem rywalizacji sportowej PZZ - Uchwała nr 197/Z/XXXVIII
Zarządu PZŻ z dnia 26-03-2018r.,
Regaty będą rozgrywane w konkurencjach:
>Klasa: OPTIMIST gr. B dziewczęta
>Klasa: OPTIMIST gr. B chłopcy
Obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
> aktualne badania lekarskie,
> licencja sportowa zawodnika PZŻ,
> ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR.
> certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym,
> licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy),
5. Zgłoszenia wstępne
Organizator prosi o dokonanie zgłoszeń wstępnych co do ilości zawodników do dnia 29.07.2018r. na
adres e-mail: zmkspoznan@gmail.com
6. Zgłoszenia w miejscu regat.
Zgłoszenia imienne będą przyjmowane w biurze regat znajdującym się na przystani ŻMKS nad
jeziorem Kierskim w dniu 06.08.2018 w godz.18.30-20.00 oraz w dniu 07.08.2018 w godz. 8.30 - 9.45.
Formularz zgłoszenia do regat musi być wypełniony czytelnie i z czytelnym podpisem zgłaszającego:
przedstawiciela klubu lub opiekuna prawnego.
7. Program regat
06.08.2018 (poniedziałek) - godz. 18.30-20.00
>
07.08.2018 (wtorek)
- godz. 8.30 - 9.45
>
- godz. 11.00
>
08.08.2018 (środa)
- godz. 10.00
>
- godz. 16.00
>
W ostatnim dniu regat żaden sygnał ostrzeżenia nie
o godz. 14.00

zgłoszenia do regat,
zgłoszenia do regat,
gotowość startowa,
gotowość startowa,
zakończenie regat.
może być podany później niż

8. Instrukcja żeglugi
Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat.
9. Trasa regat
Trasa regat zostanie podana w instrukcji żeglugi.
10. Punktacja
Stosowany będzie system „małych punktów”, wg przepisów ISAF edycji 2017-2020.
Planuje się rozegranie 7 wyścigów.
> Regaty będą ważne przy rozegraniu 1 wyścigu,
> W przypadku rozegrania 3 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie
odrzucony.
Kolejność w konkurencjach dziewcząt i chłopców ustalona będzie na podstawie odrębnej punktacji.
11. Łodzie trenerów i obserwatorów
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji
organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
12. Prawa do wizerunku
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez
organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz
we wszystkich materiałach dotyczących regat.
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.
14. Wpisowe
Opłata wpisowa – nie będzie pobierana.
15. Tytuły i medale
Zwycięzcy w konkurencjach dziewcząt i chłopców otrzymają tytuły i medale Międzywojewódzkich
Mistrzostw Młodzików.
Za miejsca 1 – 6 zawodnicy otrzymają dyplomy.
16. 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.
INFORMACJE DODATKOWE

www.zmks.pl; FB: ŻMKS Poznań
Robert Pic, tel. 513 626 594
e-mail: zmkspoznan@gmail.com

