SREBRNY ŻAGIEL OPTIMISTA
w klasie Optimist gr. A i B
Poznań 31.07 do 2.08. 2020 roku

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
1. TERMIN I MIEJSCE REGAT
Regaty odbędą się w Poznaniu w dniach od 31 lipca do 2 sierpnia 2020 roku
na wodach jeziora Kierskiego.
2. ORGANIZATOR
Organizatorem regat jest Jacht Klub Wielkopolski ; www:jkwpoznan.pl;
strona internetowa regat : http://www.kiekrz.sailingnet.pl/
3. PRZEPISY
Regaty rozgrywane będą zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w
Przepisach Regatowych Żeglarstwa Word Sailing edycji 2017 – 2020, oraz
zgodnie z Regulaminem PSKO.
5. WARUNKI UCZESTNICTWA , ZGŁOSZENIA
5.1

W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy klasy Optimist grupy A i B ,
posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień Word Sailing.

5.2

Wpisowe do regat wynosi: 120,00 PLN.

5.3

Wpisowe do regat należy opłacić do dnia 24 lipca 2020 roku na rachunek
bankowy Klubu, podając w opisie imię i nazwisko zawodnika oraz Klub. W
przypadku przelewu dotyczącego większej ilości zawodników należy podać nazwę Klubu a
listę zawodników przesłać mailem na adres organizatora :
ksiegowa@jkwpoznan.pl .
Wpłaty gotówkowe oraz dokonane po tym terminie będą podlegać podwyższonemu
wpisowemu zgodnie z Regulaminem PSKO.
Jacht Klub Wielkopolski ,
Ul. Wilków Morskich 17/19 ,60-480 Poznań
KONTO BANKOWE: SANTANDER BANK POLSKA
84 1090 1362 0000 0001 0116 8312

6. ZGŁOSZENIA WSTĘPNE :
Należy dokonać do dnia 20 lipca 2020 roku poprzez stronę internetową www.psko.pl

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia wstępnego skutkuje podwyższeniem
wpisowego zgodnie z Regulaminem PSKO i wynosi 150,00 zł.

7. ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT
7.1

Zgłoszeń finalnych w miejscu regat należy dokonać w biurze regat w
budynku klubu w dniu 30 lipca 2010 roku w godzinach od 17:00 do 20:00 i w
dniu 31 lipca 2020 roku w godzinach od 8:00 do 9:00.

7.2

Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie
następujących dokumentów:
• aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich),
• licencja sportowa zawodnika PZŻ,
• ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR,
• certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu,
• licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne,
• potwierdzenie opłaconych aktualnych składek PSKO.

8. PROGRAM REGAT
Czwartek

30.07.2020

17:00 do 20:00

Rejestracja zgłoszeń w biurze regat

Piątek

31.07.2020

08.00 –9:00

Rejestracja zgłoszeń w biurze regat

Piątek

31.07.2020

9.30

Piątek

31.07.2020

10:55

Sobota

01.08.2020

10.55
18:00

Niedziela

02.08.2020

9:55

Niedziela

02.08.2020

ok. 15.00

Odprawa z SG Regat - wyłącznie dla
trenerów i kierowników ekip
Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu
Gotowość startowa
Wyścig OLD BOY
Gotowość startowa
Bezpośrednio po wyścigach – wyścig
finałowy dla trzech pierwszych zawodników z
grupy A i B
Zakończenie regat i wręczenie nagród.

9. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcję żeglugi zawodnicy otrzymają po dokonaniu zgłoszeń
rejestracyjnych.
10. TRASA REGAT
Trasa regat zostanie podana w instrukcji żeglugi.
11. SYSTEM PUNKTACJI, FORMAT REGAT
11.1 Stosowane będą systemy punktacji określone w Przepisach Regatowych
Żeglarstwa Word Sailing edycji 2017 – 2020.

11.2 Planuje się rozegranie 9 wyścigów. Regaty będą ważne przy rozegraniu 3
wyścigów, po 4 wyścigach jeden najgorszy rezultat zostanie odrzucony.
12. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach
wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
13. NAGRODY - zgodnie z osobnym komunikatem organizatora
14. PRAWA DO WIZERUNKU
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. Zgodnie z regulaminem PSKO.
15. 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.
16. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE
Jacek Kowalski - telefon. 606 678 807, e-mail: jkw@jkwpoznan.pl
17. ZAKWATEROWANIE

- Port Hotel JKW ul. Wilków Morskich 17/19,
- NAVIGARE ul. Wilków Morskich 16
ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

