„Żagle 2017”

Zawiadomienie o regatach

MISTRZOSTWA POLSKI, PUCHAR STAROSTY DRAWSKIEGO
W KLASIE ISA 407 do lat 18, ISA 407 SENIOR OPEN

MISTRZOSTWA PSKO w klasie OPTIMIST DO LAT 11,
11-13 sierpnia 2017, Złocieniec – Jezioro Siecino Wyspa Ostrów
1. Termin i miejsce regat
Regaty odbędą się w dniach 11-13.08.2017r. na Jeziorze Siecino Wyspa Ostrów ośrodekISLAND CAMP w Cieszynie 40
2. Organizator
Organizatorami regat są:
Uczniowski Klub Sportowy „SZKWAŁ” Złocieniec,
ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4,
78-520 Złocieniec
Tel. 509-332-287
email: annakaminska1963@tlen.pl
3. Zgłoszenia

Do dnia 8 sierpień 2017 zgłoszenia do regat na stronie www.zgloszenia-online.pl do godz.
2100 wpisowe wynosi 50 zł. dla klasy OPTIMIST
-Klasa ISA 80 zł. Po dniu 8 sierpnia zgłoszenie ostateczne
przyjmowane będą w biurze regat Wyspa Ostrów Przystań UKS Szkwał „Złocieniec”w dniach:
10.08.2017r w godz. 18.00 - 20.00
11.08.2017r w godz. 08.30 – 09.30
4. Wpisowe do regat
Wpisowe do regat wynosi 50,- PLN(OPTIMIST)do dnia 9 sierpniapo tym dniu 75 zł, ISA 407, 80zł do dnia 9
sierpniagodzina 20 00po tym dniu 100 zł
5. Przepisy
Regaty będą przeprowadzone zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa Word Saiing
PZŻ oraz przepisami klasowymi PSKO i Instrukcją Żeglugi.
6. Procedura zgłoszeniowaZgodnie z regulaminem PSKO 2015
7. Odpowiedzialność za szkody i ubezpieczenia
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody osobowe i materialne.8. Instrukcja żeglugi
Zawodnicy otrzymają instrukcję żeglugi po dopełnieniu formalności zgłoszeniowych.
9. Program regat
10.08.2017r. Czwartek 18.00 - 20.00 - przyjmowanie zgłoszeń
11.08.2017r. Piątek 08.30 - 09.30 - przyjmowanie zgłoszeń
10.00 - otwarcie regat
11.00 - gotowość startowa
)18.00 - gry i zabawy, ognisko
19.00 - spotkanie honorowych gości i trenerów
12.08.2017r. Sobota
11.00 - gotowość startowa
17.00 - gry i zabawy, ognisko
18.00 - GRIL
13.08.2017r.
10.00 - gotowość startowa
15.30 - uroczyste zakończenie regat
Szczegółowy program regat zostanie ogłoszony w osobnym komunikacie.
10. Nagrody
Organizator w osobnym komunikacie przedstawi nagrody dla najlepszych zawodników regat. Dla wszystkich
uczestników rozlosowane zostaną rowery.
11. Prawo do wizerunku
Zgłaszający się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatora i
sponsorów podczas zdjęć ,filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach
dotyczących regat.
12. Łodzie trenerów i obserwatorów
Wszystkie łodzie trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat.
13. Informacje dodatkowe.

Na terenie przystani istnieje możliwość wykupienia posiłków oraz
ODPŁATE rozbicie namiotu na polu namiotowym znajdującym się na
wyspie Ostrów (W POBLIŻU BIURA REGAT I KLUBU)

Organizator prosi o wcześniejsze dokonywanie zgłoszeń uczestników regat
Z żeglarskim pozdrowieniem

Złocieniec dn. 02-07-2017

Anna Kamińska

