IX Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków
w klasie OPTIMIST, CADET, LASER 4,7
Krynica Morska, 29.06-1.07.2018r.

ORGANIZATOR:

WSPÓŁORGANIOZATORZY:

PATRONAT MEDIALNY:

MIEJSCE I TERMIN REGAT:
1. Regaty będą rozgrywane na Zalewie Wiślanym w dniach 28.06 – 30.06.2018 r.
2. Regaty w klasie Cadet będą rozgrywane w ramach Mistrzostw Polskiego Stowarzyszenia
klasy Cadet. Więcej informacji na stronie: www.cadet.sails.pl.
3. Portem Regat jest marina jachtowa im. Leonida Teligi w Krynicy Morskiej.
4. Biuro Regat i miejsce postoju jachtów - Port Jachtowy Krynica Morska ul. Bojerowców 2.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
1.PRZEPISY
1.1. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach
Regatowych Żeglarstwa 2017-2020, Regulaminem, Zasadami Współzawodnictwa PSKO,
PSKC i PSKL w 2018r. oraz Zawiadomieniem o Regatach i Instrukcją Żeglugi.
1.2. W przypadku sprzeczności dokumentów, decyduje Instrukcja Żeglugi.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY
2.1. W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające
z Kodeksu Uprawnień ISAF.
2.2. Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach: OPTIMIST grupa A i B, Cadet
oraz Laser 4,7 U18.
2.3. Pobranie formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej możliwe będzie po
06.06.2018r. ze strony www.krynicamorska.tv oraz www.regatytrzechmarszalkow.pl.
Wypełniony formularz należy dostarczyć w dniu rozpoczęcia regat do Biura Regat w celu
dopełnienia procedury rejestracji.
2.4. Organizator nie pobiera wpisowego do regat.
3. ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT
3.1. Ostatecznej rejestracji w miejscu należy dokonać w biurze regat w porcie Krynica
Morskaw dniu 28.06.2018 r.w godz.16.00-20.00 i w dniu 29.06.2018 r. w godz. 07.30-09.00 .
3.2. Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat obowiązuje posiadanie następujących
dokumentów:


Ważne badania lekarskie od lekarza sportowego (dotyczy zawodników polskich)



Licencję zawodnika PZŻ (dotyczy zawodników polskich)



Ubezpieczenie OC.

4. PROGRAM REGAT
4.1. Program regat będzie następujący:
Dzień
28.06.2018
czwartek

29.06.2018
piątek

Godz.

Wydarzenie

16.00-20.00

Przyjazd uczestników, zgłoszenia do regat

7.30-9.00

Zgłoszenia do regat

10.00

Otwarcie regat w Marinie Krynica Morska

12.00

Start do pierwszego wyścigu

16.00-18.00

Zakończenie

wyścigów,

posiłek

regeneracyjny

zapewniony przez organizatora

19.00-22.00

Wieczór Miasta Krynica Morska – koncert szantowy

12.00

Start do pierwszego wyścigu dnia

+ 10 min. po zakończeniu Start do kolejnych wyścigów
wyścigu poprzedniego
30.06.2018
(sobota)

ok. 16.00
18.00-19.00
19.00-22.00

1.07.2016
(niedziela)

Zakończenie

wyścigów,

posiłek

regeneracyjny

zapewniony przez organizatora
Oficjalne zakończenie regat – scena w porcie
Krynica Morska
Wieczór Miasta Krynica Morska – koncert szantowy
wyjazd uczestników

4.2. Planowane jest rozegranie maksymalnie 7wyścigów dla każdej z klas.
4.3. 30.06.2018r. sygnał ostrzeżenia do ostatniego wyścigu będzie podany nie później niż
o godz. 14.45.
5. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja Żeglugi będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w biurze regat najpóźniej w dniu
29.06.2018r. godz. 8.00. Kierownicy ekip, oraz zawodnicy przystępujący do regat
indywidualnie, mogą otrzymać na swoją prośbę Instrukcję Żeglugi, po zakończeniu procedury
zgłoszeniowej u organizatora. Wszyscy uczestnicy regat mają bezwzględny nakaz noszenia
na sobie kamizelek asekuracyjnych.
6. POMIARY
Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami
regatowymi i klasowymi zostaną dokonane wyrywkowo podczas regat.

7. TRASY I FORMAT ROZGRYWANIA REGAT
7.1. Wyścigi będą rozgrywane na trasach stosowanych w regatach międzynarodowych.
7.2. Schematy tras dla poszczególnych klas zostaną podane w Instrukcji Żeglugi.
8. PUNKTACJA
8.1. Wyścigi będą oceniane zgodnie z „systemem małych punktów” (przepis A4.1 - Przepisów
Regatowych Żeglarstwa).
8.2. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu dla każdej z grup.
8.3. W przypadku rozegrania 4 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie
odrzucony przy końcowej ocenie regat.
9. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają
akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej. Postój jednostek pływających
w terminie regat biorących udział w regatach jest zwolniony z opłat portowych.
10. PRAWO DO WIZERUNKU I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Szczegóły w formularzu zgłoszeniowym.
11. NAGRODY
Zwycięzcy regat w poszczególnych kategoriach – miejsca 1-3 (Optimist A i B, chłopcy
i dziewczynki, LASER 4,7: chłopcy/dziewczęta, CADET: chłopcy, dziewczęta i mix) otrzymają
puchary, dyplomy. Przewidziana jest loteria po zakończeniu regat dla sklasyfikowanych
zawodników.
12. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności
wykonana lub niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowana przez zawodnika lub jego jacht
wynikającą z udziału w regatach.
13.DODATKOWE INFORMACJE
13.1. Przy rejestracji do

regat

będą

wydawane

dla

załóg/zawodników

talony,

które będą uprawniały do posiłków regeneracyjnych.
13.2. Port jachtowy w Krynicy Morskiej dysponuje slipem betonowym oraz metalową rampą
slipową do wodowania jednostek.
13.3. Dla uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Organizatorem
- Jerzy Sukow – tel. 601 949 616 e-mail: jerzysukow@gmail.com

