XIII OSTROWSKI TYDZIEŃ ŻEGLARSKI

OSTRÓW MATCH RACE
OMEGA i 420
14 czerwca 2015 r. Ostrów Wielkopolski

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
1.
1.1.
1.2.

2.

ORGANIZATOR
Organizatorem regat jest UKŻ “TRAWERS” w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka 15, 63-400
Ostrów Wielkopolski, e-mail:biuro@ukztrawers.pl tel. 601715010, 605454843
Organizator uzyskał licencję Kaliskiego OZŻ na przeprowadzenie regat. Kopia licencji zostanie
wywieszona na oficjalnej tablicy ogłoszeń.
MIEJSCE ROZGRYWANIA REGAT
Regaty zostaną rozegrane dnia 14.06.2015 r. w Ostrowie Wielkopolskim na Zalewie PiaskiSzczygliczka, ul. Strumykowa – przystań UKŻ TRAWERS.

WSTĘPNY PROGRAM REGAT
a.
Otwarcie biura regat
b.
Przyjmowanie zgłoszeń
c.
Pierwsza odprawa sterników
– instrukcja żeglugi (szkolenie)
d.
Otwarcie regat
e.
Sygnał ostrzeżenia do
pierwszego meczu
f.
Spotkanie z arbitrami
g.
Zakończenie regat
3.2. Zawodnicy mają obowiązek uczestniczenia w:
a.
Pierwszej odprawie sterników.
b.
Spotkaniach z arbitrami.
c.
Zakończeniu regat.
3.
3.1.

4.
4.1.
4.2.
4.3.

5.
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.

godz. 09.00
godz. 09.00-09.30
godz. 09.30

10.00
10.00-10.30
10.30

godz. 10.00

11.30

godz. 10.30
12.00
po rundzie eliminacyjnej około godz. 14.00
około godz. 18.00
16.00

ZAŁOGI UPRAWNIONE DO UCZESTNICTWA W REGATACH
5. załóg zostanie dopuszczonych do wzięcia udziału w regatach - decyduje kolejność zgłoszeń.
Aby zachować uprawnienie do startu w regatach, każda załoga (klub) powinna potwierdzić
uczestnictwo e-mailem do dnia 10-06-2015 r.
Brak zgłoszenia wstępnego w terminie określonym w punkcie 4.2. jest jednoznaczne z rezygnacją z
udziału w regatach i upoważnia organizatora do podjęcia w decyzji o zredukowaniu liczby
startujących lub akceptacji zgłoszeń kolejnych zawodników rezerwowych.
ZGŁOSZENIA
Zawodnicy przyjęci będą do regat po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w miejscu regat.
Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących
dokumentów:
a. dowód wpłaty wpisowego do regat (opłacenie wpisowego);
b. aktualne badania lekarskie (dopuszcza się oświadczenie osób pełnoletnich o dobrym stanie
zdrowia);
c. ubezpieczenie OC;
Wpisowe do regat wynosi 15 zł od zawodnika w klasie Omega oraz 10 zł od zawodnika w klasie 420 i
musi być opłacone w trakcie procedury zgłoszeniowej w miejscu regat.
W przypadku uszkodzenia jachtu o wysokości strat decyduje Organizator zanim dopuści załogę do
dalszego uczestnictwa w regatach.

6.
6.1.

6.3.

PRZEPISY
W regatach obowiązywać będą przepisy zdefiniowane w Przepisach Regatowych Żeglarstwa 20132016, zawiadomieniu o regatach, instrukcji żeglugi i regulaminie Pucharu KOZŻ Match Race.
W przypadku konfliktu między przepisami zawartymi w zawiadomieniu o regatach, a przepisami w
instrukcji żeglugi, przepisy ujęte w instrukcji będą obowiązujące.
Decyzje zespołu protestowego będą ostateczne.

7.
7.1.
7.2.
7.3.

JACHTY I ŻAGLE
Regaty zostaną rozegrane na łodziach klasy Omega i 420.
Organizator dostarczy 2 jachty z każdej klasy.
Jachty Omega wyposażone będą w żagle turystyczne.

8.
8.1.
8.2.

ZAŁOGA (WŁĄCZAJĄC STERNIKA)
Na jachtach startują zawodnicy z zaproszonych klubów.
Gdy zgłoszony sternik z nieoczekiwanych powodów nie może kontynuować regat, zespół protestowy
może zezwolić na zastąpienie sternika.

9.
9.1.

FORMAT REGAT
Zostanie zastosowany następujący format wyścigów: runda eliminacyjna „każdy z każdym” i runda
finałowa.
Organizator może zmienić format, zwiększyć lub zmniejszyć ilość rund jeżeli panujące warunki nie
pozwalają na ukończenie planowanego formatu.

6.2.

9.2.

10.

TRASA
Obowiązywać będzie prawoskrętna trasa dwóch okrążeń „na wiatr / z wiatrem” z metą na kursie
z wiatrem.

11.

REKLAMOWANIE
Zamieszczanie flag, rozprowadzenie ulotek, gadżetów oraz reklamowanie się każdymi innymi
środkami na terenie i w czasie trwania imprezy musi zostać uzgodnione z organizatorem regat.

12.
NAGRODY
12.1. Zostaną przyznane następujące nagrody: medale za miejsca I-III, dyplomy dla wszystkich. Rozdział
pozostałych nagród w gestii organizatora w zależności od hojności sponsorów.
12.2. Organizator może zmniejszyć nagrodę w przypadku nagannego zachowania załogi lub odmowy
zastosowania się do przepisów ujętych w niniejszym zawiadomieniu o regatach.
13.

PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając 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.

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.

ZAPROSZENIA
Zgłoszenia będą potwierdzane tylko od zaproszonych sterników (klubów). W przypadku chęci
uczestnictwa należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

16. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE
16.1. Organizator przewiduje posiłek dla uczestników regat.
16.2. Pojazdy należy odstawić na parking wskazany przez organizatora - przed slipem po prawej i lewej
stronie drogi dojazdowej do przystani.
16.3. Dodatkowe informacje: Piotr Koniarek, tel. 601715010, 605454843, p.koniarek@gmail.com

W imieniu Organizatora serdecznie zapraszam
Piotr Koniarek
Data publikacji: 29 maja 2015 roku

