Puchar Polski Klas
FD i 505

Puck 4 - 6 września 2020

Zawiadomienie o regatach

1. ORGANIZATOR
1.1 Organizatorem regat jest MOKSIR Puck przy współpracy z Towarzystwem
Regatowym Klasy FD Latający Holender oraz Polskim Stowarzyszeniem
Klasy 505
1.2 Wyścigi odbędą się na akwenie Zatoki Puckiej w dniach 4-6 września
2020 roku dla klasy FD oraz 5-6 września dla klasy 505.
2. PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:
•
•
•
•

przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF
(RRS)
przepisami Międzynarodowego Stowarzyszenia Klasy 505
przepisami Międzynarodowego Stowarzyszenia Klasy FD
Instrukcją Żeglugi Jeśli istnieje konflikt pomiędzy dokumentami, język
angielski jest rozstrzygający.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA
Każdy jacht klasy 505 i FD może wziąć udział w regatach.
4. ZGŁOSZENIA
4.1 Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na portalu UpWind.
4.2 Wpisowe dla klasy FD w wysokości 220 PLN należy wpłacić w czasie
rejestracji załogi w Biurze Regat, w dniach 3 września 2020 r. czwartek w
godzinach od 18.00 do 20.00 oraz 4 września 2020 r. piątek, od godziny
08.00 do godziny 9.00.
4.3 Wpisowe dla klasy 505 wynosi 160 PLN, należy wpłacić w czasie
rejestracji załogi w Biurze Regat od 18.00 do 20.00 w piątek 4 września
oraz od godziny 08.00 do godziny 9.00 w sobotę 5 września.
4.4 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie
następujących dokumentów:
• ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR oraz
licencję PZŻ zawodnika amatorską lub wyczynową
• certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu

5. PROGRAM REGAT
5.1 Planowany program regat:

DZIEŃ

DATA

Czwartek

03.09.2020

Piątek

Sobota

Niedziela

GODZINA

WYDARZENIE

18:00 - 20:00

Zgłoszenia do regat FD

08:00 - 09:00

Zgłoszenia do regat FD

9:90

Odprawa sterników

11:00

Rozegranie 3 wyścigów

18:00 – 20:00

Zgłoszenia do regat 505

08:00 - 09:00

Zgłoszenia do regat 505

04.09.2020

05.09.2020

9:90

Odprawa sterników

11:00

Rozegranie 4 wyścigów

11:00

Rozegranie 3 wyścigów

15:00

Zakończenie regat

06.09.2020

5.2 Planowane jest rozegranie 7 wyścigów dla klasy 505 oraz 10 wyścigów dla
klasy FD.
5.3 W niedzielę 6.09.2020 sygnał „ostrzeżenie” nie może być podany później
niż o godz. 13.30.
6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w
Biurze Regat.
7. BEZPIECZEŃSTWO
7.1 Załogi są zobowiązane do żeglowania w kamizelkach asekuracyjnych
przez cały czas trwania regat. Jeśli członek załogi, w trakcie trwania
wyścigu, nie będzie ubrany w kamizelkę asekuracyjną, załoga zostanie
zdyskwalifikowana z wyścigu (DSQ).
7.2 Każdy jacht musi być wyposażona w linę pływająca o długości min. 10
metrów i średnicy min. 5mm.

8. POMIARY
Pomiary kontrolne sprzętu określonego przepisami regatowymi i klasowymi
mogą zostać dokonane w dowolnym momencie w trakcie trwania regat.
9. PUNKTACJA
9.1 Regaty zostaną uznane za ważne w przypadku rozegrania minimum 1
wyścigów.
9.2 W przypadku rozegrania mniej niż 4 wyścigów, wszystkie wyniki jachtu w
serii wyścigów liczone są do jego punktacji końcowej.
9.3 W przypadku rozegrania 4 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat
jachtu będzie odrzucony
10. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie
swego wizerunku przez Organizatorów i Sponsorów podczas zdjęć, filmów i
innych produkcji przygotowanych w czasie trwania regat oraz we wszystkich
materiałach i publikacjach dotyczących regat
11. REKLAMOWANIE
Zawodnicy są zobowiązani do umieszczania na łodzi reklamy sponsorów
regat. W regatach ma zastosowanie dokument: „ISAF Advertising Code”.
12. ŁODZIE TOWARZYSZĄCE
Łodzie towarzyszące powinny zostać zgłoszone w biurze regat. Łodzie
towarzyszące nie mogą przeszkadzać jachtom biorącym udział w wyścigu.
13. RADIO I TELEFON
W trakcie trwania wyścigów załogi jachtów nie mogą korzystać z urządzeń
radiowych lub telefonów komórkowych. Zakaz ten nie obejmuje sytuacji
bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa załogi.
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 lub poniesioną przez zawodników lub ich jacht.
15. ZACHOWANIE PORZĄDKU ORAZ ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS
REGAT
15.1 Zabrania się używania wyrobów pirotechnicznych w całym czasie trwania
imprezy sportowej na terenie Przystani Jachtowej oraz przylegających
terenów publicznych
15.2 Nie zastosowanie się do powyższego zapisu spowoduje natychmiastowe
wykluczenie z rywalizacji sportowej rozgrywanych regat żeglarskich.

