ZAWIADOMIENIE O REGATACH
„XXII śEGLARSKIE REGATY TURYSTYCZNE
O PUCHAR KLUBU śEGLARSKIEGO „KLIWER” PIŁA”
1. Cel regat: doskonalenie umiejętności Ŝeglarskich, wypoczynek i Ŝeglarska zabawa.
2. Termin i miejsce: regaty odbędą się w dniach 07-08.08.2010 r. na j. Bytyń Wielki,
biuro regat w Bazie śeglarskiej „POZś – Kliwer” w Drzewoszewie.
3. Organizator i sponsor: organizatorem regat jest Klub śeglarski „Kliwer” Piła,
sponsorem regat jest firma „Podanfol” Sp. z o.o. Podanin k. ChodzieŜy.
4. Warunki uczestnictwa:
• Regaty zostaną rozegrane w klasie T1 i T2 .
• Dokonanie zgłoszenia do regat na druku „Zgłoszenie do regat turystycznych”
www.bytyn.trz.pl w zakładce REGATY / Druki
dostępnym na stronie
zgłoszenia i przepisy regatowe. Druk będzie dostępny równieŜ w Sekretariacie
Regat w dniu 07 sierpnia br. w godz.0800 - 930.
• Wpisowe: 20 zł od jachtu.
• Prowadzący jacht pełnoletni z patentem Ŝeglarskim.
• Załogi startują na odpowiedzialność własną ( za małoletnich członków załogi
odpowiada prowadzący). Załogę obowiązuje umiejętność pływania wpław. Jacht
musi posiadać ubezpieczenie OC, oznakowanie i wyposaŜenie ratunkowe.
• Sternicy startujący w klasie wolnej na Ŝyczenie Komisji Sędziowskiej
powinni udokumentować dane techniczne swojego jachtu (dla określenia
współczynnika Vi).
• Minimalna ilość jachtów : trzy.
Uwaga! – do regat nie będą przyjmowane jachty „Omega” i „Orion” poniewaŜ
równolegle mają swoje regaty przesiadkowe.
5. Zasady przeprowadzenia regat:
„PRś 2009–2012”,
• Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami
„Zawiadomieniem o regatach” i „Instrukcją Ŝeglugi”
• Instrukcja Ŝeglugi zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń od momentu
przyjmowania zgłoszeń.
• W klasie T1 i T2 obowiązują dodatkowo przeliczniki czasowe.
6. Konkurencje:
Trzy wyścigi po trójkącie i Wielki Wyścig Turystyczny obowiązkowo liczony do
klasyfikacji. Diagramy tras wyścigów podaje KS na godzinę przed startem. Regaty
uznane zostaną za waŜne w przypadku przeprowadzenia, co najmniej 1 wyścigu.
7. Program regat:
07. 08. 2010 r. - sobota
08.00 – 09.30 – przyjmowanie zgłoszeń,
10.00
- uroczyste otwarcie regat,
11.15
- start do pierwszego wyścigu, następne wg ustaleń KS
19.30
- początek imprezy wieczornej
08.08.2010 r. – niedziela
10.00
- start do Wielkiego Wyścigu Turystycznego,
16.00
- ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie regat
8. Nagrody i wyróŜnienia:
Zwycięska załoga klasy T1 i T2 otrzymuje dyplom, puchar i nagrodę.
Za zwycięstwo w Wielkim Wyścigu Turystycznym przyznany będzie puchar i
dyplom.
Informacje dodatkowe:
Członkowie załóg startujących w regatach mogą korzystać bezpłatnie z pola
namiotowego Bazy.
- zapraszamy do Drzewoszewa
Piła dnia 02.07.2010r.
Za Zarząd Kś „Kliwer”

