Międzyszkolny Klub Sportowy
„Szkuner”
ul. Marcinkowskiego 5
74-300 Myślibórz
KRS: 0000045257

NIP: 597-10-89-092

REGON: 21024867700000

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
XLVIII PUCHAR LEONIDA TELIGI

1.

MIEJSCE I TERMIN REGAT:
Regaty rozegrane zostaną na Jeziorze Myśliborskim w dniach: 28.06 – 30.06.2019 r.
Bazą regat jest przystań żeglarska „Szkuner”, OSiR, 74-300 Myślibórz, ul.Marcinkowskiego 5.

2.

ORGANIZATOR, PATRONAT:
Organizatorem regat jest Międzyszkolny Klub Sportowy „Szkuner” 74-300 Myślibórz
ul.Marcinkowskiego 5 . tel. 785217288, email:mksszkuner@o2.pl
Współorganizatorzy: Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu , Myśliborski Klub
Motorowodny Narciarstwa Wodnego „Harpun” Tel.602 581 939 email olsza@hot.pl
Patronat:
Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz Piotr Sobolewski.

3.

ZASADY ROZEGRANIA REGAT
Regaty rozegrane zostaną zgodnie z przepisami określonymi w Przepisach Regatowych
Żeglarstwa ISAF edycji 2017 -2020, instrukcją żeglugi, niniejszym zawiadomieniem,
przepisami klasowymi
Regaty o Puchar Leonida Teligi odbędą się w klasie Optimist gr. B i Cadet.
Instrukcja żeglugi będzie dostępna w trakcie procedury zgłoszeniowej.
W klasie Optmist gr. B i CADET przewiduje się rozegranie 7 wyścigów, rezultat
najgorszego wyścigu odrzucony będzie przy rozegraniu minimum 4 wyścigów.
Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu minimum 3 wyścigów.

4.

UCZESTNICTWO:
W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z kodeksu
uprawnień ISAF. W trakcie procedury zgłoszeniowej obowiązują następujące dokumenty:
- dowód wpłaty wpisowego do regat,
- aktualne badania lekarza sportowego,
- licencja sportowa zawodnika PZŻ,
- aktualne ubezpieczenie OC ,
- certyfikat jachtu lub formularz pomiarowy jachtu.
- opłacone składki członkowskie PSKO,PZKC
- licencję PZŻ na reklamowanie indywidualne jeśli dotyczy.

5.

ZGŁOSZENIA- WPISOWE DO REGAT
Zgłoszenia wstępne do regat przyjmowane będą drogą elektroniczną do dnia 23.06.2019
e-mail:mksszkuner@o2.pl
Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w biurze regat w Myśliborzu
ul. Marcinkowskiego 5 w dniu 29.06.2018 r. w godzinach 17.00 - 20.00 i w dniu 30.06.2018
r. w godzinach 8.00 - 9.00 .
- Wpisowe do regat wynosi Optimist gr B, CADET wynosi - 50 zł.

6.

NAGRODY - WYRÓŻNIENIA :
Do punktacji drużynowej o Puchar Wieczysty zaliczane będą 4 najlepsze jachty z danego
Klubu – 2 z klasy Optimist z grupy B i 2 z klasy Cadet.
Zwycięzcy regat w klasie Optimist gr. B i CADET otrzymają puchary, nagrody i dyplomy.
Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni.

7.

PROGRAM REGAT:
-

28.06.2019
29.06.2019

30.06.2019

17.00 - 20.00
08.00 - 9.00
10.00
11.30
19.00
10.30
15.30

-

przyjmowanie zgłoszeń
przyjmowanie zgłoszeń
otwarcie regat
gotowość startowa
gry i zabawy sportowe dla uczestników regat
gotowość startowa
zakończenie regat

8.

ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności
wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht
wynikającą z udziału w regatach.

9.

MOTORÓWKI TRENERÓW:
Wszystkie łodzie motorowe trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach należy
akredytować u organizatora.

10. .PRAWO DO WIZERUNKU:
Zgłaszając się do regat rodzic/opiekun prawny/ wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie
jego wizerunku przez organizatorów, sponsorów podczas zdjęć, filmów w czasie trwania
regat oraz we wszystkich materiałach związanych z regatami.

