PUCHAR YKP GDYNIA
Eliminacja do Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy

w klasie Optimist gr. A
Gdynia, 13-16 maja 2021 r.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
1.

TERMIN I MIEJSCE REGAT
Regaty odbędą się w Gdyni w dniach 13-16 maja 2021 r. na wodach Zatoki Gdańskiej – na
redzie Mariny Gdynia.

2.

ORGANIZATOR
Organizatorem regat jest Yacht Klub Polski Gdynia, 81-345 Gdynia, Al. Jana Pawła II 11,
tel./fax. 058 620-17-01, biuro@ykp.gdynia.pl, www.ykp.gdynia.pl
przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Klasy Optimist oraz Gdyńskim Centrum Sportu.
Regaty dofinansowane są przez Pomorską Federację Sportu ze środków Urzędu
Marszałkowskiego województwa pomorskiego.

3.
PRZEPISY
3.1. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych
Żeglarstwa WS oraz zgodnie z Regulaminem PSKO.
3.2. Dodatek P PRŻ, Specjalne procedury dla przepisu 42, będzie miał zastosowanie.
4.
4.1
4.2

WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA
W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy klasy Optimist grupy A PSKO, posiadający
uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień WS.
Wpisowe do regat wynosi: 160,00 PLN.

5.
ZGŁOSZENIA WSTĘPNE
5.1. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 11.05.2021 r. poprzez stronę internetową www.psko.pl.
5.2. Opłat wpisowego należy dokonać na miejscu w biurze regat. Opłat wpisowego może
dokonać tylko trener lub w przypadku braku trenera opiekun prawny zawodnika bądź
kierownik ekipy.
5.2 Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia wstępnego skutkuje podwyższeniem wpisowego
zgodnie z Regulaminu PSKO pkt 37.
6.
6.1

ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT
Zgłoszeń finalnych w miejscu regat (potwierdzenia udziału) należy dokonać w biurze regat
w budynku Yacht Klubu Polski Gdynia w dniu 12.05.2021 r. w godzinach 17.00-20.00 oraz
w dniu 13.05.2021 r. w godzinach 08.00-08.30.
6.2. Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat MOGĄ BYĆ wymagane następujące
dokumenty:








7.
7.1

aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich);
dowód wpłaty wpisowego;
licencja sportowa zawodnika PZŻ;
ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.000.000 EUR;
certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu;
licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy);
potwierdzenie opłaconych aktualnych składek PSKO.

PROGRAM REGAT
Program regat przedstawia się następująco:
Środa

12.05

Czwartek

13.05

Piątek
Sobota

14.05
15.05

Niedziela

16.05

17.00-20.00
08.00-08.30
09.30
11.00
11.00
11.00
10.00
17.00

Rejestracja zgłoszeń, pomiary
Rejestracja zgłoszeń, pomiary
Odprawa z SG regat
Start do pierwszego wyścigu regat
Start do pierwszego wyścigu dnia
Start do pierwszego wyścigu dnia
Start do pierwszego wyścigu dnia
Zakończenie regat

7.2
7.3

Planuje się rozegranie do 14 wyścigów.
W ostatnim dniu regat żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz.
14.00.

8.

INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcję żeglugi zawodnicy otrzymają po dokonaniu zgłoszeń rejestracyjnych.

9.

TRASA REGAT
Trasa regat zostanie podana w instrukcji żeglugi.

10. SYSTEM PUNKTACJI
10.1 Stosowane będą systemy punktacji określone w Przepisach Regatowych Żeglarstwa.
10.2 Regaty będą ważne przy rozegraniu 3 wyścigów. Regaty będą zaliczane do rankingu
eliminacji MŚ i ME po rozegraniu minimum 4 wyścigów.
10.3 Po rozegraniu 4 wyścigów jeden najgorszy rezultat zostanie odrzucony.
11.

ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają
akredytacji u organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

12.

NAGRODY
Nagrody za regaty podane będą osobnym komunikatem organizatora.

13.

PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat rodzic/opiekun prawny zawodnika wyraża zgodę na bezpłatne
wykorzystanie jego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów
i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących
regat.

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.

POSTĘPOWANIE W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII
W regatach obowiązuje Regulamin „Wytyczne Polskiego Związku Żeglarskiego w sprawie
organizacji regat żeglarskich w czasie pandemii Covid-19”.
Prosimy o stosowanie się do reżimu sanitarnego i zaleceń sanepidu oraz Ministerstwa
Zdrowia.
Do zawodów dopuszczone zostaną osoby bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
Organizator zapewni uczestnikom regat punkt do dezynfekcji rąk.

16.

INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE
Sebastian Wójcikowski, tel. 501 058 617, biuro@ykp.gdynia.pl

PLAN SYTUACYJNY PARKINGÓW I MIEJSC POSTOJOWYCH ŁODZI

ZAPRASZAMY DO GDYNI!!

