JESIENNE REGATY JACHTÓW TURYSTYCZNYCH

SIEMIANY 2017

SIEMIANY
9 września 2017
Organizatorzy:
Jachtklub VEGA Kwidzyn

1. ORGANIZATOR
Organizatorem regat jest Jachtklub Vega Kwidzyn,
2. TERMIN
Regaty rozgrywane będą w cyklu jednodniowym, w dniu 9 września 2017.
3. PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2013 – 2016, zawiadomieniem oraz instrukcją
żeglugi.
4. PORT REGAT, BIURO I INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW
Port i Biuro regat: przystań Jachtklubu Vega w „Las Vegas” w Siemianach,
5. MIEJSCE ROZEGRANIA REGAT
Regaty zostaną rozegrane na akwenie jeziora Jeziorak na rozlewisku w okolicy Siemian
6. ZGŁOSZENIA i ZAWODNICY
a) Zgłoszenia do regat przyjmowane są w dniu 9 września 2017 w godz. 8:30 – 9:30 w Biurze Regat na drukach
dostarczonych przez organizatora,
b) Sternik jachtu: Osoba zgłoszona jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia („obsługiwania
urządzenia sterowego") jachtu biorącego udział w wyścigu.
c) Wpisowe 60 zł od jachtu.
d) Załoga jachtu co najmniej 3-osobową. Załogi regatowe dobierają się dowolnie, a sternik musi posiadać odpowiednie
uprawnienia i umiejętności żeglarskie wynikające z przepisów. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się mniejszą
liczebność załóg wynikającą z przepisów klasowych np. Finn, OK. itd.
e) Skład załogi musi być zgodny ze zgłoszeniem do regat. Dopuszcza się wymianę, zmniejszenie lub zwiększenie liczby załogi
za wyjątkiem sternika z zachowaniem pkt.6b. Fakt taki musi być zgłoszony Komisji Regatowej przed rozpoczęciem
procedury startowej do wyścigu. W przypadku stwierdzenie niezgodności załogi ze zgłoszeniem do regat Komisja
Regatowa może zdyskwalifikować taki jacht z wyścigu lub całych regat. Na dyplomie za udział w regatach zostanie
wymieniony skład załogi, która została wpisana w zgłoszeniu do wyścigu.
7. JACHTY
a) Udział w regatach biorą jachty mieszczące się w technicznej klasyfikacji jachtów uczestniczących w niniejszych regatach.
b) Jachty muszą posiadać standartowe wyposażenie, żagle (fok, grot, bezan) środki ratunkowe, normalne wyposażenie
kokpitów i kabin (kambuz, koje, szafki itp.). Wyposażenie jachtów musi być zgodne z odpowiednimi przepisami,
szczególnie w zakresie środków ratunkowych.
c) Jachty muszą nosić wyraźne oznakowanie na żaglach lub kadłubie zgodne z podanym w zgłoszeniu. Jachty nie posiadające
takowego oznakowania nie będą klasyfikowane.
d) Zabrania się używania żagli dodatkowych (spinaker, genaker, balonfok) Zabrania się również używania trapezów i
desek balastowych na jachtach których konstrukcja nie przewiduje stosowania tych urządzeń.
e) Zabrania się zmiany żagli przednich na większe po sygnale startu. Zmiana na mniejsze jest możliwa ze względów
bezpieczeństwa żeglugi.
8. KLASY
a) Regaty rozgrywane są w klasach :
- Open
- T1 (do 6 m długości kadłuba)
- T2 (do 7 m długości kadłuba)
- T3 (powyżej 7 m długości Kadłuba)
- „Oldtimer” (Venus, El-Bimbo, Nash)
Nie będzie brany pod uwagę przelicznik z PPJK
c)

Jachty są klasyfikowane na podstawie zgłoszenia według typu jachtu i przydzielane do klas na podstawie ww. wykazu.
Komisja regatowa przydziela jacht do klasy na podstawie długości jachtu wpisanego w zgłoszeniu przez sternika.
W przypadku stwierdzenia niezgodnej długości jachtu lub typu jachtu z wpisem w zgłoszeniu do regat Komisja przed
rozpoczęciem regat ma prawo przesunąć jacht do prawidłowej klasy. W przypadku gdy po sygnale startu do I wyścigu
Komisja stwierdzi nieprawidłową długość jachtu , typ lub inny jacht złoży protest na nieprawidłowy przydział do klasy, a
Komisja uzna go za słuszny jacht zostanie zdyskwalifikowany z całych regat.
d) Do rozegrania regat w klasie muszą być zgłoszone minimum 3 jachty.
e) Jeżeli do danej klasy zostały zakwalifikowane mniej niż 3 jachty Komisja Sędziowska może dopisać te jachty do innej klasy
o czym poinformuje na odprawie sterników.
9. PROGRAM REGAT
9 września 2017 (sobota)
godz. 08:30 – 9:30 – przyjmowanie zgłoszeń do regat w biurze regat.
godz. 10:00 – Otwarcie regat i odprawa sterników.
godz. 11:00 – Start do pierwszego wyścigu (4-5 wyścigów)
godz. 16:30 – Zamknięcie linii mety
godz. 17:00 – 18:30 - Posiłek dla uczestników regat
godz. 19:00 – 20:00 – Zakończenie i ogłoszenie wyników regat, losowanie nagród, wręczenie pucharów i dyplomów
godz. 20:00 – 22:00 – Koncert szant owy zespołu „The Flinders” i wspólna zabawa przy muzyce DJ Amoeba.

10. WYŚCIGI
a) Planowany start do I wyścigu zgodnie z pkt. 9.
b) Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego.
c) Przewiduje się rozegranie 5-6 wyścigów.
d) Regaty uznane są za ważne po rozegraniu jednego wyścigu.
e) Po rozegraniu minimum 4 wyścigów najgorszy wynik zostanie odrzucony.
f) W wynikach ostatecznych i w losowaniu nagród nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego
wyścigu.
11. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zgłoszeniu jachtu do regat oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w biurze regat.
12. PUNKTACJA
Stosowany będzie system małych punktów. (przepis A4.1 PRŻ)
13. PROTESTY
a) Zgodnie z częścią 5 PRŻ 2013-2016
b) Decyzje zespołu protestowego będą ostateczne.
14. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i
sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących
regat.
15. NAGRODY
a) Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane wśród zgłoszonych załóg po ogłoszeniu wyników.
b) Zwycięzcy klas otrzymują:
- za (I – III miejsce) puchar lub statuetkę.
16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a) Zawodnicy startują na własne ryzyko i odpowiedzialność-patrz przepis 4 decyzja o uczestniczeniu w wyścigu.
Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu, skaleczenia osób lub ich śmierć w związku
z regatami, przed podczas lub po regatach.
b) Silniki przyczepne z jachtów powinny być podczas regat zdjęte. Jeżeli sternicy nie podporządkują się do tego zalecenia,
to w przypadku uszkodzenia lub utopienia własnego lub obcego silnika będą oni ponosili odpowiedzialność pomiędzy
jachtami będącymi w konflikcie.
c) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w zawiadomieniu i programie regat.
Organizator

