ZAWIADOMIENIE O REGATACH
MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW
WOJEWÓDZTW
WIELKOPOLSKIEGO, ZACHODNIOPOMORSKIEGO, LUBUSKIEGO
W KLASIE OPTIMIST GRUPA „B” DO LAT 13
ZŁOCIENIEC 15-16.06.2019

I. Termin i miejsce regat.
Regaty zostaną rozegrane w dniach 15-16.06.2019 r. na akwenie Jeziora Siecino.
Bazą regat jest przystań UKS SZKWAŁ Złocieniec, mieszcząca się Cieszyno 40
wyspa Ostrów.
KONTAKT
Uczniowski Klub Sportowy „SZKWAŁ”
ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4
78-520 Złocieniec
Kontakt: kom: 509 332 287
annakaminska1963@o2.pl

II. Organizator.
Organizatorem regat jest:
UKS SZKWAŁ Złocieniec
Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski w Szczecinie
Zachodniopomorska Federacja Sportu w Szczecinie

III. Zasady rozegrania regat.
Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami World Sailing PRŻ 2017-2020,
przepisami klasowymi oraz instrukcją żeglugi. Regaty zostaną rozegrane w klasie Optimist
grupa B dziewcząt i chłopców do lat 13 (urodzeni 01.01.2006 i młodsi).
IV. Zgłoszenia do regat.
Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w Biurze Regat UKS SZKWAŁ ZŁOCIENIEC,
wyspa OSTRÓW ” CIESZYNO 40
- w dniu 14.06.2019 r. w godz. 18:30-20:00
- w dniu 15.06.2019 r. w godz. 8:00-9:00
Zgłoszenie do regat można dokonać elektronicznie za pośrednictwem strony
www.sailingnet.pl .
IV.1. Procedura zgłoszeniowa.
Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat obowiązuje posiadanie następujących
dokumentów:


aktualne badanie lekarza sportowego;



licencja sportowa



ubezpieczenie OC zgodne z wytycznymi PZŻ



certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym
numerem klasowym



licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).

IV.2. Łodzie trenerów i obserwatorów.
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają
akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeń.

V. Wpisowe do regat.
Organizator nie przewiduje wpisowego do regat.

VI. Zasady punktacji i nagród.
Przydział punktów zgodnie z Krajowym Systemem Rywalizacji Sportowej Polskiego
Związku Żeglarskiego /Uchwała nr 376/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 27.03.2019 r../
Za miejsca 1-3 okolicznościowe medale i dyplomy.

VII. Instrukcja żeglugi.
Instrukcja żeglugi dostępna będzie w trakcie procedury zgłoszeniowej w biurze regat na
przystani UKS SZKWAŁ ZŁOCIENIEC, wyspa OSTRÓW ” CIESZYNO 40 .
Zgodnie z obowiązującymi przepisami regaty zostaną uznane za ważne po odbyciu
3 wyścigów.
VIII. Zastrzeżenie odpowiedzialności.
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności
wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht.

IX. Zakwaterowanie.
1. Organizator oferuje pomoc w zorganizowaniu wyżywienia pod warunkiem wcześniejszego
zgłoszenia przez uczestnika – minimum tydzień przed regatami email:
annakaminska1963@o2.pl.

X. Program regat.
14.06.2019 r. – godz. 18:30-20:00 – przyjmowanie zgłoszeń.
15.06.2019 r. – godz. 8:00-9:00

16.06.2019

– przyjmowanie zgłoszeń.

– godz. 10:00

– otwarcie regat.

– godz. 11:00

– gotowość startowa.

– godz. 10:00

– gotowość startowa.

– godz. 15:30

– uroczyste zakończenie regat.

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Żeglarstwie sędziować będzie Pan Roman
Gryglewski.

