ZAWIADOMIENIE O REGATACH

„XI OTWARTE MISTRZOSTWA PIŁY
STERNIKÓW
W REGATACH PRZESIADKOWYCH”

Cele regat:
•
•
•

Przeprowadzenie rywalizacji sportowej w
warunkach osiągalnego wyrównania szans
Danie moŜliwości udziału nowo wyszkolonym
Ŝeglarzom
Odbycie treningu przed Mistrzostwami POZś

Sponsorzy:
•
•

Termin i miejsce:
Regaty odbędą się w dniach 07÷08.08.2010 r. na jeziorze Bytyń Wielki.
Biuro Regat w bosmance Bazy śeglarskiej „POZś – Kliwer” w
Drzewoszewie.
Organizator: Klub śeglarski „Kliwer” Piła
Kasy jachtów : OMEGA , ORION
Zgłoszenia i warunki uczestnictwa:
•
Zgłoszenie w Biurze Regat dnia 07.08.10r. w godz. 800- 900,
•
Wpisowe 20,-zł od jachtu,
•
Sternicy pełnoletni - wymagany patent Ŝeglarski,
•
Członkowie załogi winni posiadać umiejętność pływania,
•
Ubezpieczenie OC dla zgłaszanego jachtu,
•
Obsada trzyosobowa (sternik + dwóch załogantów),
•
Uczestnicy startują na odpowiedzialność własną, lub sternika o
ile są małoletnimi,
•
Jacht zgłoszony musi być: oznakowany, kompletny, sprawny
technicznie, niezatapialny oraz posiadać jako minimalne następujące
wyposaŜenie: indywidualne środki ratunkowe / asekuracyjne szt.3,
pagaj, czerpak, odbijacz i dwie cumy,
•
Egzemplarz „ Instrukcji Ŝeglugi” będzie doręczony kaŜdemu
sternikowi jachtu zgłoszonego do regat.

Uwaga!

„KOMAT” - Romanowo Dolne k. Czarnkowa
Wyroby ze stali nierdzewnej
Bar RONDO - PP. Bochenek

Piła dnia 02.07.2010 r.

Zgłoszenie do regat powoduje oddanie jachtu na czas wyścigów do
dyspozycji KS. Wycofanie się wraz z jachtem w trakcie wyścigów grozi
zerwaniem regat i dlatego będzie traktowane jako „powaŜne naganne
zachowanie” i w konsekwencji będzie podlegało rozpatrywaniu z
przepisu 69 PRś 2009-2012
Zasady przeprowadzenia regat:
• Regaty mają charakter otwarty,
• Regaty zostaną rozegrane wg „PRś 2009–2012”, niniejszego
„Zawiadomienia”, oraz na podstawie „Instrukcji Ŝeglugi”, która zostanie
wywieszona na tablicy ogłoszeń KS dnia 07.08.10r o godz. 0800.
• W przypadku zgłoszenia co najmniej dziewięciu jachtów, regaty mogą
zostać rozegrane systemem dwustopniowych eliminacji, lub eliminacji i
etapu „Match Racing”,

•
•
•

Planuje się rozegranie trzech tur wyścigów jednak liczba ta moŜe
ulec zmianie w zaleŜności od ilości zgłoszeń i warunków
meteorologicznych.
W przypadku rozegrania jednej tury regaty uznane będą za waŜne.
Regaty zostaną rozegrane w przypadku zgłoszenia co najmniej trzech
jachtów w klasie .

Pogram regat:
Sobota 07.08.10 r.
Godz. 08.00 – 09.30
Godz. 10.00
Godz. ok. 10.20
Godz. 10.30 – 10.45
Godz. 11.20

Godz. 19.30

- przyjmowanie zgłoszeń
– otwarcie regat i losowanie kolejności przesiadek
– odprawa sterników przy tablicy ogłoszeń
– przegląd jachtów
- start do pierwszego wyścigu (bezpośrednio po
starcie klasy T1 i T2 z odbywających się w
tym czasie równoległych regat).
- ognisko Ŝeglarskie

Niedziela 08.08.10 r.
Godz. 10.05
- start do wyścigu
Godz. 16.00- 16.30 – zakończenie regat
Nagrody:
Przypisane: zwycięzca klasy otrzymuje puchar, sternicy z miejsc I – III
dyplomy i nagrody rzeczowe
Nagrody losowane: załoganci z miejsc I – III dwie nagrody rzeczowe;
uczestnicy z miejsc pozostałych dwie nagrody rzeczowe; wszyscy uczestnicy
jedną, ale za to najcenniejszą nagrodę rzeczową.
Informacje dodatkowe:
Członkowie załóg startujących w regatach mogą korzystać bezpłatnie z pola
namiotowego Bazy.
DO ZOBACZENIA W DRZEWOSZEWIE I NIECH WYGRA NAJLEPSZY

Za Zarząd Kś „Kliwer”

