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Zawiadomienie o Regatach
Zaproszenie
XXXI
śEGLARSKIE OTWARTE MISTRZOSTWA PILSKIEGO OZś
W KLASACH:
Turystycznych: SPARK,ORION,SASANKA ,WOLNA

– kabinowa,
OMEGA-sport, OMEGA- standard
Sportowych młodzieŜowych - przygotowawczych: OPT, OPT- UKS, Cadet
Sportowych seniorów i juniorów : FINN, OKD,420,470

08-09.09.2007r.
(Drzewoszewo – jez. Bytyń Wlk.)
PATRONAT HONOROWY
Tomasz Bugajski
– Starosta Pilski
Bogdan Wankiewicz
– Starosta Wałecki
ElŜbieta Rębecka – Sabak - Burmistrz Gminy i Miasta Mirosławiec
Wrzesień na jez. Bytyń Wielki to tak jak co roku zawsze ,,Ŝeglarski wrzesień,,
W dniach 08-09.09.2007 r. na tym największym i najpiękniejszym jeziorze Pojezierza
Wałeckiego odbędzie się juŜ 31 edycja śeglarskich Mistrzostw Pilskiego OZś w klasach
sportowych i turystycznych.
Pilski OZś ma zaszczyt zaprosić na te prestiŜowe regaty sympatyków Ŝeglarstwa oraz
wszystkich, którzy mają zamiar poŜeglować regatowo na pięknym i juŜ prawie jesiennym
Bytyniu. Zapraszamy na regaty Ŝeglarzy zrzeszonych i niezrzeszonych - takŜe spoza
terenu Pilskiego OZś. Będzie sporo atrakcji – nie tylko na wodzie !

1.CEL REGAT, ORGANIZATOR
Regaty są imprezą mistrzowską ( 31 edycja) i mają na celu wyłonienie Mistrzów Pilskiego
Okręgowego Związku śeglarskiego na 2007 r w klasach objętych programem regat.
Rezultaty w klasach turystycznych objętych rankingiem i OPT będą kwalifikowane do
punktacji Pucharu Pilskiego OZś 2007 z przelicznikiem 1,5.
Organizatorem regat jest Pilski OZś przy współpracy z TKś „Bryza”, Kś „Kliwer”
Piła , Kś ,,Szkwał,, Philips Lighting Poland Piła oraz WOPR Mirosław Ujski w
Drzewoszewie.
2.PATRONAT MEDIALNY
Magazyn Sportów Wodnych ,,śagle,,
Telewizja ASTA Piła
Tygodnik Nowy
Tygodnik Pilski
Radio Koszalin
Tygodnik Powiatu Wałeckiego ,,Pojezierze Wałeckie,,

3. TERMIN I MIEJSCE
08 - 09 WRZEŚNIA 2007 ( sobota – niedziela ) - jez. Bytyń Wlk
Baza regat: Przystań TKś „Bryza” w Drzewoszewie
4.UCZESTNICTWO
3.1 Klasy jachtów turystycznych
-

klasy : Spark, Orion, Sasanka, Omega -sport, Omega –standard, Wolna -kabinowa załogi w składzie min. 3 os.
Uwaga: We wszystkich klasach jachtów klas turystycznych sternicy muszą posiadać co
najmniej patent Ŝeglarza jachtowego PZś lub równorzędny ISSA,RYA itp.

3.2 Klasy jachtów sportowych
-

kl. OPT i OPT – UKS (15 lat i mł)
kl. Cadet (17 lat i mł.)
klasy : Finn , 420, OKD ,470 ( bez ograniczeń wiekowych)
Regaty w klasie odbędą się jeŜeli do regat zgłoszą się co najmniej 3 jachty.
• Warunkiem dopuszczenia do regat – poza wniesieniem opłaty wpisowego – jest
przedłoŜenie Komisji Sędziowskiej:
 Czytelnie i starannie wypełnionego druku zgłoszenia ostatecznego do
regat.
w klasach turystycznych : złoŜenie wypełnionego zgłoszenia
(druki dostępne w sekretariacie KS)
w klasach sportowych : zgłoszenie na drukach obowiązujących
w regatach sportowych
 KsiąŜeczki Ŝeglarskiej lub innego dokumentu z potwierdzeniem
aktualnych badań lekarskich sternika i załogi oraz - w odniesieniu do
uczestników regat zrzeszonych –potwierdzenie członkostwa w
określonym klubie Ŝeglarskim
 Karty pływackiej lub wpisu do ksiąŜeczki Ŝeglarskiej względnie
oświadczenia potwierdzającego umiejętność pływania
 Certyfikatu jachtu (kl. sportowe)
•

Wszystkie jachty muszą posiadać czytelne oznakowanie na Ŝaglu i kadłubie,
oraz wymagane środki ratownicze. Łodzie muszą mieć zapewnioną
niezatapialność.

U W A G A : w regatach tak w klasach turystycznych jak i sportowych mogą
uczestniczyć reprezentanci klubów zrzeszonych w innych OZś aniŜeli Pilski
Okręgowy Związek śeglarski ( formuła open)
5. ZGŁOSZENIA
– w sekretariacie KS (Baza regat) w dn.08.09.07r. w godz.

09.00 – 10.15

6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REGAT
-

wg. ISAF 2005-2008, przepisów regat turystycznych, niniejszego zawiadomienia,
przepisów klasowych oraz na podstawie Instrukcji śeglugi, która opublikowana
zostanie na tablicy KS w bazie regat 08.09.06r. do godz. 09.15

-

przewiduje się przeprowadzenie w kaŜdej klasie 5 wyścigów. W przypadku
przeprowadzenia min. 4 wyścigów najgorszy rezultat będzie odliczony,

-

regaty w klasie będą waŜne jeŜeli przeprowadzony zostanie min. 1 wyścig,

-

w regatach obowiązywać będą przeliczniki czasowe stosowane w sezonie
2007 (dot. regat w kl. wolnej - kabinowej). KS zastrzega sobie prawo
przeprowadzenia pomiarów kontrolnych jachtów oraz oŜaglowania,

- ramowy diagram trasy na dany dzień regat podany będzie na tablicy KS oraz
omówiony na odprawach sterników w których udział jest obowiązkowy. Układ
trasy dla poszczególnych wyścigów moŜe być sygnalizowany na statku KS
(„z wody”- przez tubę elektroakustyczną /głosową)
- planuje się przeprowadzenie wyścigów w kl. turystycznych i sportowych na
oddzielnych trasach ( powołane będą dwa zespoły sędziowskie )

7. NAGRODY
1. Mistrzowie (I m) otrzymują puchary.
2. Za m-ca I- III przyznane będą dyplomy i medale.
3. Przewiduje się takŜe puchary - niespodzianki fundowane przez członków Komitetu
Honorowego i Patronów Medialnych.

8. OPŁATY, INNE USTALENIA ORAZ INFORMACJE PRAKTYCZNE
1. Wpisowe do regat wg. cennika POZś :
25 zł./ jacht - klasy sportowe ( kl.OPT 20 zł./ jacht)
30 zł./ jacht – klasy turystyczne ( niezrzeszeni 45 zł./ jacht)
2. Zakwaterowanie i wyŜywienie organizują ekipy / uczestnicy we własnym zakresie (wykaz
bazy zakwaterowania i Ŝywieniowej – patrz : strona internetowa www.bytyn.trz.pl)
3. Samochody osobowe oraz transportujące sprzęt mogą parkować wyłącznie w miejscach
wyznaczonych przez organizatora.
4. Stacjonowanie łodzi wyłącznie w sektorach wyznaczonych przez bosmana TKś „Bryza”
w Drzewoszewie.
5. Regaty posiadają akceptującą decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego nr SR-P-46630/II/76/7/07 z dnia 11 maja 2007 r. dot. ich organizacji.
6. Zabezpieczenie ratownicze regat - DruŜyna WOPR w Drzewoszewie.
7. Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów wymagają akredytacji organizatora regat
podczas procedury zgłaszania do regat.

8. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własna odpowiedzialność. śadna z
czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat
od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika
lub jacht wynikającą z udziału w regatach.
9. Zgłaszająca się do regat załoga jachtu wyraŜa zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez
organizatorów ewentualnie sponsorów swego wizerunku, nazwiska, głosu w środkach
masowego przekazu w celu reklamy i promocji regat oraz w materiałach dotyczących
regat.
10. W ewentualnych sprawach szczegółowych – prosimy o kontakt z biurem Pilskiego OZś
lub kom. 600 359 136 ( Andrzej Radomski)
RAMOWY PROGRAM MINUTOWY REGAT

08 września 2007 (sobota)
09.00 –10.15
10.30

11.00- 11.30
12.30- 16.30
19.00- 24.00

- przyjmowanie zgłoszeń ostatecznych (sekretariat KS)
- uroczyste otwarcie regat (Przystań TKś „Bryza”)
- meldunek o gotowości do rozpoczęcia Mistrzostw,
- podniesienie bandery PZś,
- wystąpienie Prezesa Pilskiego OZś ,
- wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości
- wystąpienia SG regat w kl. sportowych i turystycznych
- czas rezerwowy na kontrolę jachtów i odprawę
sterników
- wyścigi wg programu SG
- imprezy towarzyszące
( wiata i tereny Ośrodka śeglarskiego Philips Lighting Piła)
- występ zespołu szantowego „ Bukanierzy ,, z Warszawy
- projekcja filmu : ,, XXX śeglarskie Mistrzostwa Pilskiego OZś ,,
- projekcja filmu : ,,The Tall Ship’s Races Szczecin 2007,,
- ognisko Ŝeglarskie – grill dla uczestników regat

09 września 2007 (niedziela)
10.30 – 15.15 - wyścigi wg programu SG
ok.16.30 - zakończenie regat (Przystań TKś „Bryza” w Drzewoszewie)

Zapraszamy na mistrzowskie Ŝagle 2007 na
pięknym Bytyniu.
Gwarantujemy wszystkim uczestnikom regat niezaleŜnie od zajętej lokaty w końcowej punktacjipełną satysfakcję z udziału w XXXI Mistrzostwach
Pilskiego Okręgowego Związku śeglarskiego !

Z Ŝeglarskim pozdrowieniem
Organizatorzy Regat

Zdjęcie na stronie 1 – z galerii ze strony www.bytyn.trz.pl ( gosia_karol )

