II WISŁA SAILING DAYS 2021
28 – 29 sierpnia 2021

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Organizatorem regat jest KLUB ŻEGLARSKI „HALS”

1.

PRZEPISY
Regaty rozegrane zostaną zgodnie z:

1.1.

Przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa 2021-2024 World Sailing.

1.2.

Zasadami rozgrywania regat w klasie Micro na lata 2021 – 2023.

1.3.

Przepisami klasowymi klasy Micro.

1.4.

Dodatek P będzie miał zastosowanie.

2.

REKLAMOWANIE
Jachty mogą być zobowiązane do noszenia reklam wybranych i dostarczonych przez
organizatora.

3.

WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA, WPISOWE

3.1.

Regaty są otwarte dla jachtów klasy Micro.

3.2.

Zgłoszenia należy dokonać osobiście w biurze regat w dniu 27.08.2021 w godzinach 18:00 –
20:00 lub 28.08.2021 w godzinach 08:30 – 09:30

3.3.

Wpisowe do regat wynosi 200,-PLN od jachtu. Zapłata może nastąpić przelewem na konto
K.Ż. „HALS” 63 1020 3974 0000 5602 0067 0695 lub w biurze regat do godziny 09:30 w dniu
28.08.2021.

3.4.

Miejscem biura regat będzie Przystań Klubu Żeglarskiego "Hals”, 09-505 Nowy Duninów,
ul. Kasztanowa 2

4.

ZGŁOSZENIE W MIEJSCU REGAT
Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących
dokumentów:
▪ licencja zawodnika PZŻ z ubezpieczeniem – sternik
▪ certyfikat jachtu
▪ ważna polisa OC jachtu

5.

PROGRAM REGAT

5.1.

Program regat:
27.08 piątek
18:00-20:00 – zgłoszenia do regat
28.08 sobota
08:30 - 09:30 – zgłoszenia do regat
10:00 – odprawa załóg
11:30 – start do pierwszego wyścigu.
19:00 – Ognisko Żeglarskie (przystań Klubu Żeglarskiego „Hals” – ul. Kasztanowa 2, Nowy
Duninów)
29.08 niedziela
10:00 – start do kolejnego wyścigu.
16.00 – zakończenie regat
Planowane jest rozegranie 8 wyścigów.

5.2.

W dniu 29.08.2021 żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany po godzinie 13:55.

6.

INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi dostępna będzie po dokonaniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat.

7.

MIEJSCE ROZGRYWANIA REGAT

7.1.

Miejscem portu regat będzie Port Główny w Nowym Duninowie.

7.2.

Regaty rozegrane zostaną na wodach Zalewu Włocławskiego.

8.

TRASA REGAT
Trasa regat będzie typu „up and down” i zostanie dokładnie opisana w Instrukcji Żeglugi.

9.

SYSTEM KAR
Za naruszenie przepisów części 2 stosowana będzie kara dwóch obrotów zgodnie z PRŻ
44.1.

10.

PUNKTACJA

10.1.

Stosowany będzie system małych punktów.

10.2.

Minimum 2 wyścigi muszą zostać rozegrane, aby regaty były ważne.

10.3.

Gdy rozegranych zostanie mniej niż 4 wyścigi, wynikiem punktowym jachtu w serii będzie
łączna suma jego punktów ze wszystkich wyścigów.

10.4.

Gdy rozegranych zostanie od 4 do 8 wyścigów, wynikiem punktowym jachtu w serii będzie
łączna suma jego punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem jego najgorszego wyniku
punktowego.

11.

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.

12.

NAGRODY
Puchary dla zwycięzców w klasyfikacji generalnej oraz w dywizjach racer i cruiser.

13.

ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Patrz PRŻ 4 – decyzja o
uczestniczeniu w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za
uszkodzenia sprzętu lub zranienia osób lub za śmierć, wynikłe w związku z regatami, przed
ich rozpoczęciem, podczas ich trwania, lub po regatach.

14.

UBEZPIECZENIE
Każdy uczestniczący jacht musi posiadać na czas regat ważne ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę gwarancyjną minimum 1 500 000,- EUR lub
wartość jej równoważną.

15.

WODOWANIE JACHTÓW, PARKING DLA PRZYCZEP

15.1.

Wodowanie jachtów odbywać się będzie w Porcie Głównym w Nowym Duninowie w dniu
27.08 w godzinach 15:00 – 20:30 oraz 28.08 08:00 – 10:30

15.2.

Postój przyczep przewidziany jest w wyznaczonym miejscu na terenie Portu Głównego w
Nowym Duninowie.

16.

DANE KONTAKTOWE
Klub Żeglarski "Hals", 09-500 Gostynin, ul. A. Czapskiego 37a, tel. 795534795,
e-mail:klub.hals@gmail.com

