ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Puchar Dzierżna 2011
Dzierżno 01.10.2011

1. Regaty zostaną rozegrane w dniu 01.10.2011 r. na jeziorze Dzierżno Małe.
2. Organizatorami regat są: Stowarzyszenie Sportowe „KONSTRUKTORZY”,
Turystyczny Klub Żeglarski „KLAR”, Klub Wodny „GARLAND” LOK Gliwice.
Biuro Regat mieścić się będzie w Tawernie KORMORANY, Dzierżno,
ul. Nad Kanałem 7, czynne w dniu 01.10.2011, w godzinach 08.30 – 09.50.
Komandor regat Puchar Dzierżna 2011 – Lidia Kojder.
3. Port

regat:

Przystań

Klubu

Wodnego

„GARLAND”

LOK

Gliwice,

Dzierżno, ul. Nad Kanałem 7.
4. Regaty

zostaną

rozegrane

zgodnie

z

Przepisami

zdefiniowanymi

w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2009-2012.
5. Regaty zostaną rozegrane w klasach: Optimist, Laser 4,7, Omega, jachty
Kabinowe, jachty Dwumasztowe.
W regatach muszą wystartować co najmniej 4 załogi w danej klasie, aby
regaty zostały uznane za ważne. Regaty zostaną uznane za ważne przy
rozegraniu jednego wyścigu.
6. Zgłoszenia do regat na formularzu dostępnym na stronach internetowych
organizatorów lub do pobrania w dniu regat, należy dostarczyć do biura regat
w dniu 01.10.2011, w godzinach 08.30 – 09.50.
7. Wpisowe do regat wynosi 10 zł od uczestnika, płatne przy zgłoszeniu w dniu
01.10.2011, w biurze regat, w godzinach 08.30 – 09.50.
8. Instrukcja żeglugi będzie dostępna dla zawodników po zgłoszeniu się do regat
na odprawie sterników.
9. Otwarcie regat nastąpi 01 października 2011, o godz. 10.00.
10. Odprawa sterników, podanie trasy regat i ilości biegów rozpocznie się
o godzinie 10.05.
11. Start do I wyścigu planowany jest na godzinę 11.00.
12. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego.
13. Przewiduje się rozegranie 6 wyścigów – w godzinach 11.00 – 17.00.
W przypadku rozegrania minimum 4 wyścigów, najgorszy wynik zostanie
odrzucony.

14. Nagrody: - Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I - III otrzymują medale
puchary i dyplomy.
15. Skiper jachtu: Osoba zgłoszona jako skiper jachtu zobowiązana jest do
przebywania na łodzi będącej w wyścigu.
16. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne
wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska
i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat
w celu reklamy i promocji regat.
17. Na jachcie podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób jaka
została zgłoszona do regat. Wniosek (w formie pisemnej) o zamianę członka
załogi (nie dotyczy Skipera) należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu.
Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych, za zgodą Sędziego
Głównego.
18. Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie
identyfikacyjne na żaglach lub burtach.
19. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.
żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie
zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek
szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału
w regatach.
20. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu
lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem,
podczas lub po regatach.

Organizatorzy regat:
Stowarzyszenie Sportowe „KONSTRUKTORZY”
Turystyczny Klub Żeglarski „KLAR”
Klub Wodny „GARLAND” LOK Gliwice

