Puchar Dziwnowa
II Eliminacja do Mistrzostw Świata i Europy
Eliminacje do OOM
Dziwnów- 26.06-28.06.2020

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Organizatorem regat jest Klub Sportów Wodnych Baltic przy współpracy z
Gminą Dziwnów.
1.Termin
Regaty odbędą się w Dziwnowie 26.06-28.06.2020 na zatoce Pomorskiej
/Morze Bałtyckie/ Jako akwen zastępczy dopuszcza się przeprowadzenie regat na
Zalewie Kamieńskim
2. Przepisy
Regaty rozgrywane będą zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w
Przepisach Regatowych Żeglarstwa WS edycji 2017 –2020 oraz zgodnie z Regulaminem
PSKO.
3. REKLAMOWANIE
Łodzie mogą być zobowiązane do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów
regat, dostarczonych przez organizatora.
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WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod
adresem www.psko.pl
Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat wymagane są następujące
dokumenty
dowód wpłaty wpisowego do regat;
ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną minimum 1.500.000 EUR;
certyfikat lub świadectwo pomiarowe łodzi;
aktualne badanie lekarskie;
licencja sportowa zawodnika PZŻ;
licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy)
potwierdzenie opłaconych aktualnych składek PSKO
Regaty zostaną rozegrane w klasie Optimist .
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WPISOWE
Wpisowe do regat wynosi 120,00 zł do dnia 20.06.2020 r. oraz zgłoszenia wstępnego
wg procedury określonej w punkcie 4.1 Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia
wstępnego skutkuje podwyższeniem wpisowego zgodnie z punktem 32 Regulaminu
PSKO.
FORMAT
Regaty rozgrywane będą w formacie serii wyścigów z przyjętym przez PSKO
sposobem podziału na grupy
Stosowany będzie systemy punktacji określone w Przepisach Regatowych
Żeglarstwa WS edycji 2017 –2020.
PROGRAM
7.1 Zgłoszenia finalne do regat będą przyjmowane w biurze regat znajdującym się

7.2
7.3
7.4
7.5
8
8.1
8.2

w Marinie Dziwnów 25.06.2020 w godzinach 17.00 – 20.00
oraz 26.06.2020 w godzinach 08.00-09.00
Pierwsza odprawa trenerów i kierowników ekip odbędzie się 26.06.2020 o godzinie
09.30 w Marinie Dziwnów przed biurem regat.
Planowane jest rozegranie 9 wyścigów.
Start do pierwszego wyścigu regat planowany jest o godzinie 11.00
W ostatnim dniu regat żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o
godzinie 14.00
INSPEKCJA SPRZĘTU
Wszystkie łodzie muszą być gotowe do inspekcji sprzętu 25.06.2020 w godzinach
14.00 – 20.00 oraz 26.06.2020 w godzinach 08.00-09.00.
Inspekcja łodzi i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi
i klasowymi może zostać dokonana również w dowolnym czasie podczas regat.
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INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja Żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze
regat.
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MIEJSCE REGAT
Miejscem organizacji regat będzie Marina Dziwnów. Załącznik pokazuje lokalizację
bazy.
Wyścigi będą rozgrywane na akwenie Zatoki Pomorskiej Morze Bałtyckie
Akwen rezerwowy Zalew Kamieński. Załącznik pokazuje lokalizację trasy regatowej.
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TRASY
Wyścigi rozgrywane będą na trasach rekomendowanych przez PSKO.
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SYSTEM KAR
Instrukcja Żeglugi może zawierać specyfikację kar stosowanych przez zespół
protestowy oraz specyfikację standardowych kar nakładanych przez komisję regatową
bez rozpatrywania protestów za naruszenie określonych przepisów. Zmienia to PRŻ
63.1 oraz Dodatek A. W przypadku stosowania tych kar szczegóły będą określone w
Instrukcji Żeglugi.
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PUNKTACJA
Regat zostaną uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów.
Regaty będą zaliczania do rankingu eliminacji MŚ i ME po rozegraniu minimum 4
wyścigów.
Po rozegraniu 4 wyścigów, najgorszy rezultat będzie odrzucony.
ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają
akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
Wszystkie osoby prowadzące łodzie trenerów i obserwatorów mają obowiązek
przedstawić ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną minimum 500.000 EUR.
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MIEJSCA POSTOJOWE
Wszystkie łodzie i sprzęt mają obowiązek stacjonować w miejscach określonych przez
Organizatorów.
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KOMUNIKACJA RADIOWA
Jachty będące w wyścigu nie mogą wykorzystywać transmisji radiowych, wiadomości
tekstowych, telefonów komórkowych i urządzeń umożliwiających łączność, innych niż
dostarczone przez Organizatora.
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NAGRODY
Szczegółowy regulamin nagród zostanie ogłoszony w dniu rozpoczęcia regat.
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PRAWA DO WIZERUNKU

18.1 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.
18.2 Zawodnicy mogą mieć obowiązek udzielania wywiadów podczas regat.
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ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Patrz
przepis 4 ‘Decyzja o uczestniczeniu w wyścigu’. 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.
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INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE:
Koordynator:
ArkadiuszLenkowskitel.605 332 155,e-mail a.lenkowski@post.pl
Oficjalna strona regat: www.kswbaltic.pl
Wodowanie pontonów i parking dla przyczep: Marina Dziwnów ul. Osiedle Rybackie
Baza regat: Marina Dziwnów

