ZAWIADOMIENIE O REGATACH

III WISŁA SAILING DAYS 2022
27-28 sierpnia 2022 r.
pod patronatem Wójta Gminy Nowy Duninów i Burmistrza Miasta Gostynina

Organizator:

Klub Żeglarski HALS,
09-505Nowy Duninów, ul. Kasztanowa 2
www.hals.org.pl
kontakt: Tomasz Reszkowski, 609 110 412, t.reszkowski@gmail.com

Współorganizator:
Zgierski Klub Sportów Wodnych,
95-100 Zgierz, ul. Rembowskiego 47/49 lok. 18
kontakt: Adam Dworakowski, 605 333 950, biuro@zksw.pl

1.

TERMIN,RANGA I MIEJSCE ROZEGRANIA REGAT
III Wisła Sailing Days 2022, zwane dalej Regatami, zostaną rozegrane w dniach27 i 28 sierpnia 2022 r.
Regaty są zawodami rozgrywanymi w ramach cyklu regat Płockiego Żeglarskiego Grand Prix na akwenie
Jeziora Włocławskiego tj. między 645+000 a 656+000 km biegu rz. Wisły.

2.

PRZEPISY
Regaty rozegrane zostaną zgodnie z:

3.

2.1.

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

2.2.

Przepisami klasowymi jachtów klasy T 2021 – 2024, , niniejszym.

2.3.

Przepisami Pomiarowymi Związków lub Stowarzyszeń Klas uczestniczących w Regatach Dodatek P
będzie miał zastosowanie.

2.4.

Zawiadomieniem o regatach oraz Instrukcją żeglugi

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

4.

5.

WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA, WPISOWE
4.1.

Regaty zostaną rozegrane w klasach T (wg P.Ż.G.P.), T-1, T-2, T-3, OMEGA, OPEN, OPTIMIST,
LASER, 470.

4.2.

Zgłoszenia należy dokonać osobiście w biurze regat w dniu 27.08.2022 w godzinach 10:00 – 11:30

4.3.

Wpisowe do regat wynosi 50,-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 10:00 w dniu
27.08.2022.

4.4.

Miejscem biura regat będzie Przystań Klubu Żeglarskiego "Hals”, 09-505 Nowy Duninów,
ul.Kasztanowa 2 oraz oznaczony namiot na terenie Portu Głównego w Nowym Duninowie.

ZGŁOSZENIE W MIEJSCU REGAT
Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
▪ licencja zawodnika PZŻ – sternik
▪ ważna polisa OC jachtu
Limit jachtów w poszczególnych klasach, koniecznych do uznania Regat za odbyte w klasie,
ustala się na cztery (3) jednostki. Organizator nie przewiduje utworzenia dodatkowych klas.

6.

PROGRAM REGAT
6.1.

27.08.2022 - Sobota
10:00 - 11:30 Otwarcie biura regat. Przyjmowanie zgłoszeń.
12:00 - Otwarcie regat
12:30 - Odprawa sternikow
13:30 - Start do wyścigu długodystansowego
18:00 - Poczęstunek przy ognisku żeglarskim

6.2.

28.08.2022 - Niedziela
10:00 - Odprawa sternikow

11:00 - Start do kolejnych wyścigów
16:00 - Zakończenie regat. Wręczenie Pucharów i Dyplomów.

7.

6.3.

Planowane jest rozegranie 6 wyścigów.

6.4.

W dniu 28.08.2021 żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany po godzinie 13:55.

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

8.

9.

MIEJSCE ROZGRYWANIA REGAT
8.1.

Miejscem portu regat będzie Port Główny w Nowym Duninowie.

8.2.

Regaty rozegrane zostaną na wodach Zalewu Włocławskiego.

TRASA REGAT
Trasa regat zostanie dokładnie opisana w Instrukcji Żeglugi.

10.

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

11.

12.

PUNKTACJA
11.1.

Stosowany będzie system małych punktów.

11.2.

Minimum 1 wyścigi muszą zostać rozegrane, aby regaty były ważne.

11.3.

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

11.4.

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.

PRAWA DO WIZERUNKU
Załoga jachtu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swojego
wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz materiałach dotyczących Regat, w celu
promocji wydarzenia sportowego.

13.

NAGRODY
Organizator za pierwsze trzy miejsca w poszczególnych klasach przyznaje nagrody w postaci medali
i dyplomów. Za wyścig długodystansowy organizator przyznaje Puchar (przechodni) dla klubu który
zdobędzie w nim najwięcej punktów. Za pierwsze miejsca mogą zostać przyznane nagrody rzeczowe wg
regulaminu Organizatora.

14.

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.
Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników Regat od
ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodników/sternika i

załogantów/lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.Załogi uczestniczące w Regatach mają obowiązek
przestrzegania obowiązujących przepisów żeglugowych.
15.

UBEZPIECZENIE
Organizator przypomina o obowiązku posiadania ważnej licencji PZŻ przez sternika jachtu oraz posiadaniu
ważnego ubezpieczenia OC. Organizator nie zapewnia przed Regatami możliwości wykupienia polisy OC na
czas trwania Regat. Licencję PZŻ można odnowić pod adresem: Polski Związek Żeglarski (pya.org.pl)

16.

DANE KONTAKTOWE
Klub Żeglarski "Hals", 09-500 Gostynin, ul. A.Czapskiego 37a, tel. 609110412 lub 795534795,
e-mail:klub.hals@gmail.com

17.

UWAGI KOŃCOWE
Organizator i Komisja Regatowa zastrzegają prawo do zmian w programie Regat i Instrukcji Żeglugi.
Sędzim Głównym Regat będzie: Patryk Romanowski – nr licencji 861. Cumowanie jachtów na czas Regat
jest bezpłatne na wskazanym przez bosmana miejscu. Jachty muszą posiadać widoczne oznakowanie
identyfikacyjne w postaci numerów rejestracyjnych czy nazwy jachtu lub numerów startowych, w przypadku
ich dostarczenia przez Organizatora, naklejonych na obu burtach w części dziobowej jachtu.
W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu. Wyniki
cząstkowe oraz końcowe publikowane będą na tablicy ogłoszeń oraz dostępne dla zawodników w Biurze
Regat. Organizator zastrzega prawo do zmiany treści Zawiadomienia, z wcześniejszym powiadomieniem.

