ZAWIADOMIENIE O REGATACH
REGATY DNI MORZA
Puchar PSKO w klasie OPTIMIST GR. A i GR. B
w dniach 20-21.06.2020
1.Organizator, termin i miejsce regat:
Poznański Klub Morski LOK ul. Nad Jeziorem 120, 60-480 Poznań -Kiekrz
Regaty będą rozegrane na jeziorze Kierskim w dniach 20-21.06.2020 r. w klasie:
OPTIMIST Gr. A i Gr. B
COVID-19 ze względu na sytuacje epidemiczną, prosimy o stosowanie się do obowiązujących obostrzeń

Strona regat https://www.upwind24.pl/regaty-dni-morza-puchar-psko-2020
2. Przepisy:
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:
Przepisami Regatowymi Żeglarstwa World Sailing edycja 2017 – 2020, przepisami PZŻ, aktualnym regulaminem
PSKO dla klasy Optimist, przepisami klasowymi, Instrukcją Żeglugi i niniejszym zawiadomieniem o regatach.

3. Warunki uczestnictwa, zgłoszenia:
W regatach uczestniczą zawodnicy, zgłoszeni przez kluby żeglarskie będące członkami PZŻ.
Zawodnicy zgłaszani do regat muszą posiadać:
- licencję zawodnika PZŻ
- ubezpieczenie OC
- aktualną kartę zdrowia
- certyfikat jachtu
- zgodę PZŻ na reklamowanie indywidualne
- zawodnicy opłacone aktualne składki PSKO
- dowód wpłaty wpisowego do regat
3.1. Zgłoszeń wstępnych należy dokonać do dnia 17.06.2020 przez stronę internetową www.psko.pl
Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia wstępnego w wymienionym terminie skutkuje podwyższeniem wpisowego
o 50% tj. do kwoty 90 zł (wpłaty wpisowego należy dokonać w terminie do 17.06.br na nr konta PKM LOK: 791240-6609-1111-0000-4933-6324 z dopiskiem Regaty Dni Morza 2020 + nazwa klubu wpłacającego),
potwierdzenie wysłać na adres mailowy: olakasia@icloud.com z danymi do wystawienia faktury.

4. Wpisowe do regat:
Klasa Optimist

60 zł

5. Program regat:
20.06.2020 (sobota) godz. 9:00 do 10:00 – w wyjątkowych przypadkach nie dokonania zgłoszenia wstępnego,
będzie możliwość zgłoszenia się do regat w biurze regat na przystani organizatora PKM LOK (wyższe wpisowe p.
3.1) z uwagi na dodatkowe obostrzenia związane ze stanem pandemii (zalecenia PZŻ), należy przynieść
wypełniony druk zgłoszenia.
Regaty wspiera:
Sponsorzy:

20.06.2020 (sobota) godz. 11:00 - START do 1 wyścigu, następne wg. komunikatów KS
21.06.2020 (niedziela) godz. 11:00 - START do 1 wyścigu dnia, następne wg. komunikatów KS
Sygnał ostrzeżenia, w tym dniu nie może być podany później niż o godz. 13:30.
21.06.2020 (niedziela) –zakończenie regat ok. godz. 15.30.

Zakończenie i nagrodzenie zwycięzców odbędzie się z ograniczeniem liczby uczestników do
niezbędnego minimum z zachowaniem wymogów dotychczasowych obostrzeń (Zalecenia PZŻ do
skrócenia czasu ceremonii wyłącznie do nagrodzenia zwycięzców).
6. Instrukcja żeglugi:
Instrukcja Żeglugi zostanie udostępniona najpóźniej
20.06.2020.

w dniu przyjmowania ostatecznych zgłoszeń do regat

7. Punktacja:
Stosowany będzie system „małych punktów”, wg przepisów WR edycja 2017-2020.
Przewidziane jest rozegranie 7 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów,
każdej z grup. Rezultat najgorszego wyścigu będzie odrzucany po rozegraniu 4 wyścigów.

w

8. Nagrody:
Regulamin nagród podany zostanie osobnym komunikatem organizatora.

9. Reklamowanie:
Obowiązują wymagania Zarządzenia 20 WS Kodeks reklamowania.

10. Prawo do wizerunku:
Zgłaszając się do regat, zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez
Organizatorów i sponsorów w formie fotografii, filmów i innych materiałów tworzonych w trakcie trwania regat i
ich reprodukcji we wszystkich materiałach dotyczących regat.
11. Łodzie trenerów i obserwatorów:
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają złożenia akredytacji
Organizatora, na obowiązującym druku PZŻ (druki na stronie regat) podczas procedury zgłoszeń.

12. 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 szkody
materialne, uszkodzenia ciała, powstałe w związku z okresem przed regatami, w czasie trwania regat i po
regatach. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody jakie wynikną w czasie regat z ich winy.
13. OCHRONA PRZED KORONAWIRUSEM Organizator dezynfekuje węzły sanitarne oraz zapewnia środki

do dezynfekcji rąk.
Na terenie portu regat, w wyznaczonych strefach, gdzie odbywają się zawody, nie mogą przebywać osoby
towarzyszące.

14. Baza noclegowa:
1. 1. Hotel Port JKW - Jacht Klub Wielkopolski ul. Wilków Morskich 17/19, 60 – 480 Poznań
tel. 61 848 26 91 ; +48 600 894 936, e-mail: hotel@jkwpoznan.pl
2. Pokoje Gościnne Pod Wiatrakiem ul. Podjazdowa 67, 60-480 Poznań, tel: 61 848 26 06

15. Osoby do kontaktu:
Ewa Krzywiak tel. 605368566 e-mail: krzywiakewa@gmail.com
Katarzyna Ryszczyńska tel. 667652511 e-mail: olakasia@icloud.com
Zapraszają Organizatorzy
Poznański Klub Morski LOK
Regaty wspiera:
Sponsorzy:

