ZAWIADOMIENIE O REGATACH
MISTRZOSTWA PSKO DO LAT 13 w KLASIE OPTIMIST
Krynica Morska, 31 sierpnia – 2 września 2018 r.
1. ORGANIZATOR
Organizatorem regat jest Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist wraz z Gminą
Krynica Morska
2. TERMIN I MIEJSCE REGAT
Regaty będą rozgrywane na akwenie Zalewu Wiślanego w dniach 31 sierpnia - 2 września
2018 roku.
3. PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach
Regatowych Żeglarstwa ISAF 2017 – 2020 oraz zgodnie z Regulaminem PSKO na rok
2018.
4. REKLAMOWANIE
Zawodnicy mogą być zobowiązani do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów
regat, dostarczonych przez organizatora.
5. WARUNKI UCZESTNICTWA
5.1. W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy klasy Optimist grupy A i B do lat 13
(urodzeni w roku 2005 i młodsi), posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu
Uprawnień ISAF
5.2. Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat obowiązuje posiadanie
następujących dokumentów:
- aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich)
- licencja sportowa zawodnika PZŻ (dotyczy tylko zawodników polskich)
- ubezpieczenie OC (na kwotę minimum 500 000 EURO)
- licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy)
- wszyscy zawodnicy biorący udział w regatach powinni mieć opłacone składki PSKO
- certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu
http://www.psko.pl/kryteria-i-wymagania-dla-zawodnikow-optimist-psko/
6. ZGŁOSZENIA DO REGAT I WPISOWE
6.1 zgłoszenia wstępne można składać do dnia 25.08. 2018r. do godz. 20.00 za
pośrednictwem strony www.sailingnet.pl
6.2 zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w biurze regat w porcie jachtowym Krynica
Morska:

- 30.08.2018 r. w godz. 17.00 - 21.00. W celu usprawnienia działania biura prosimy o
wydruk potwierdzenia przelewu
6.3 wpisowe do regat przy złożeniu zgłoszeń wstępnych wynosi 80,00 złotych, płatne na
konto PSKO: Bank Zachodni WBK S.A 15 1090 1737 0000 0001 0479 7869.
Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia wstępnego w terminie skutkuje podwyższeniem
wpisowego zgodnie z punktem 33 Regulaminu PSKO.

7. PROGRAM REGAT:
29.08.2018 środa
30.08.2018 czwartek

15.00-20.00 – prace Komisji Pomiarowej
10.00-20.00 – prace Komisji Pomiarowej-

31.08.2018 piątek

17:00-21:00 – rejestracja zgłoszeń w
Biurze Regat
10:00 odprawa z trenerami
11:00 start do pierwszego wyścigu dnia

1.09.2018 sobota

Po wyścigach – posiłek regeneracyjny dla
uczestników regat
11:00 start do pierwszego wyścigu
po wyścigach - posiłek regeneracyjny dla
uczestników regat
19.00 – ognisko dla uczestników regat

2.08.2018 niedziela

10:30 start do pierwszego wyścigu dnia
Ostatni sygnał ostrzeżenia zostanie
podany nie później niż o 13.55
po wyścigach - posiłek regeneracyjny dla
uczestników regat
około 16.00 zakończenie regat

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
10.1. W regatach ma zastosowanie System Małych Punktów zgodnie z Dodatkiem A
PRŻ.

10.2. Przewidywane jest rozegranie 9 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne po
rozegraniu 1 wyścigu. W przypadku rozegrania 4 i więcej wyścigów jeden najgorszy
rezultat jachtu będzie odrzucony.
11. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają
akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
12. POSTÓJ SPRZĘTU
Wszystkie łodzie i sprzęt mają obowiązek stacjonować w miejscach określonych przez
Organizatorów. Postój i slipowanie sprzętu podczas regat w porcie jachtowym w
Krynicy Morskiej jest bezpłatny.
13. NAGRODY
Regulamin nagród zostanie podany w osobnym komunikacie do dnia 1.09.2018 r.
14. 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.
15. PRAWA DO WIZERUNKU
15.1. 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.
15.2. Zawodnicy mogą mieć obowiązek udzielania wywiadów podczas regat.
16. ZAKWATEROWANIE
16.1 Uczestnicy mogą skorzystać z szerokiej oferty zakwaterowania dostępnego w
Krynicy Morskiej.
17. OSOBY KONTAKTOWE:
Dodatkowych informacji udziela: Jerzy Sukow tel. 601 949 616
Kontakt e:mail: jerzysukow@gmail.com

Zapraszamy do Krynicy Morskiej!

Poglądowa mapka portu

INFORMACJE NAWIGACYJNE
Mielizna Krynicka, leżąca na zachód od portu, stanowi przeszkodę dla jachtów o zanurzeniu powyżej
1 m. Oznakowana jest dwiema pławami kardynalnymi KM-S i KM-E.
Podwodne przeszkody na wschód od portu. Ostrzega przed nimi pława kardynalna ustawiona po
lewej stronie osi toru wodnego. Podchodząc w osi toru podejściowego, zostawiamy pławę i
przeszkody po prawej burcie.

