Zawiadomienie
o Regatach Wiosennych
Szczecin, 14-15.04.2018 r.
1. Organizator: Centrum Żeglarskie, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin i 19 i Zespół
Szkół nr 5 w Szczecinie.
2. Miejsce regat: przystań Centrum Żeglarskiego, akwen jezioro Dąbie.
3. Przepisy: regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa
WS 2017-2020, przepisami dotyczącymi poszczególnych klas, Zawiadomieniem
o Regatach, Instrukcją żeglugi oraz komunikatami Komisji Sędziowskiej.
4. Klasy:
Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach:
4.1. Optimist,
4.2. Laser STD, R, 4,7,
4.3. Techno,
4.3. 505.
5. Wpisowe do regat wynosi 20 zł od jachtu i płatne jest w recepcji schroniska
młodzieżowego Centrum Żeglarskiego (ul. Przestrzenna 19) lub na konto bankowe:
81 1020 4812 0000 0102 0148 2082. Podczas rejestracji należy okazać dowód
wpłaty.
Przedstawiciele organizatorów zwolnieni są z powyższej opłaty.
6. Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze Regat w Centrum Żeglarskim
(pod masztem) w dniu startu w godz.: 8.00-10.30.
Obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:


aktualne badanie lekarza sportowego;
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licencja sportowa



ubezpieczenie OC



certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem
klasowym;



licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).

7. Instrukcja Żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze
regat i na tablicy ogłoszeń.
8. Program startów:
14.04.2018
godz. 11.00 – uroczyste otwarcie regat i spotkanie uczestników z sędzią regat
(stołówka);
godz. 12.00 – gotowość startowa;
ok. godz. 17.00 – ognisko.
15.04.2018
godz. 11.00 – start do wyścigów;
ok. 15.30 – zakończenie regat;
Planowane jest rozegranie 6 wyścigów, nie więcej niż 4 dziennie. Od 4 wyścigów
stosowana będzie jedna odrzutka.

9. Nagrody
Zwycięzcy otrzymają pucharki i dyplomy. Dla wszystkich zawodników przewidziane
są upominki. Nagrody będą rozdane w trybie losowania.
10. Łodzie trenerów i obserwatorów.
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach
wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeń.
11. Zastrzeżenie odpowiedzialności.
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z
czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników
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regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika
lub jego jacht.
12. Prawo do wykorzystania wizerunku: zgłaszając się do regat zawodnik wyraża
zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatorów
i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz
we wszystkich materiałach dotyczących regat. Nakłada się obowiązek umieszczenia
na jachtach zgłoszonych do regat materiałów reklamowych organizatora.
13. Kontakt z organizatorem:
Tomasz Franczak – 602 758 154
14. Zakwaterowanie:
1.Miejsca noclegowe w budynkach na terenie Centrum Żeglarskiego ul Przestrzenna 19,
cennik na stronie www.centrumzeglarskie.pl
rezerwacja miejsc: recepcja@centrumzeglarskie.pl tel. 91 461 53 91
2.Możliwość rozbicia namiotu
cennik na stronie www.centrumzeglarskie.pl
rezerwacja miejsc: recepcja@centrumzeglarskie.pl tel. 91 461 53 91
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