ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Regaty o Puchar TKŻ
Puchar Polski w klasie Optimist gr. B

I.
ORGANIZATOR
1.1 Toruński Klub Żeglarski, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1a , 87 – 100 Toruń
http://www.tkz.torun.pl/
II. TERMIN I MIEJSCE
2.1 Termin 25 – 26 maja 2019 r.
2.2 M
 iejsce rozgrywania regat: Jezioro Chełmżyńskie
2.3 P
 ort regat: Baza TKŻ w Zalesiu, Gmina Chełmża
Dojazd z Torunia

Mapka okolicy

III. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA
3.1 Regaty zostaną przeprowadzone z podziałem na następujące klasy:
- Optimist gr. B – punktowane x 0,5
- Laser 4.7/Radial
3.2 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający licencję zawodniczą PZŻ+OC,
aktualne badania lekarskie, licencję PZŻ na reklamę indywidualną (jeżeli dotyczy), opłaconą
składkę PSKO 2019, certyfikat lub świadectwo pomiarowe jachtu.
3.3 Zgłoszenia do regat
Zgłoszenia do regat można dokonać poprzez formularz https://forms.gle/V1qNxGRbn3ohjZ5x8
do dnia 23.05.2019 r. Zgłoszenia finalne do regat w dniu 24.05.2019 od godz. 17:00 do 20:00
oraz w dniu 25.05.2019 od godz. 08:30 do 10:30 będą przyjmowane w biurze regat.

3.4 Wpisowe do regat:
40,- PLN przy zgłoszeniu elektronicznym do dnia 23.05.2019 r.
60.- PLN przy zgłoszeniu po dniu 23.05.2019 r
Istnieje możliwość wpłaty wpisowego na konto TKŻ:
29 1090 1506 0000 0000 5001 0916 (Tytuł przelewu –Wpisowe i Nazwiska kogo dotyczy)
3.5 Wszystkie łodzie trenerskie i obserwatorów wymagają akredytacji organizatora regat oraz
Komisji Sędziowskiej podczas procedury zgłaszania zawodników do regat.
IV. PRZEPISY
Regaty będą rozgrywane zgodnie z:
- Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF
- Przepisami klasowymi
- Regulaminem PSKO
- Niniejszym zawiadomieniem o regatach
- Instrukcją Żeglugi (udostępnioną w dniu rozpoczęcia regat)
- Komunikatami Organizatora (podanymi w dniu rozpoczęcia regat)
V. ZASADY ROZEGRANIA REGAT
5.1 Planuje się rozegranie 7 wyścigów.
5.2 R
 egaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 3 wyścigów.
5.3 W przypadku rozegrania minimum 4 wyścigów odrzucony będzie najgorszy wynik.
VI. PROGRAM REGAT
24.05.2019 r. (piątek)
godz. 17:00 – 20:00 - Zgłoszenia do regat
25.05.2019 r. (sobota)
godz. 08:30 – 10:30 - Zgłoszenia do regat
godz. 10:30 - Uroczyste otwarcie regat
godz. 11:00 – 17:00 - Wyścigi
godz. 18:00 - Ognisko dla uczestników regat, koncert zespołu szantowego
26.05.2019 r. (niedziela)
godz. 10:30 – 13:30 - Wyścigi
godz. 15:00 - Uroczyste zakończenie regat
Organizatorzy zapewniają posiłek dla uczestników regat. Prosimy o wcześniejsze awizowanie
składu ekip.
VII. NAGRODY
Puchary i żeglarskie nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc 1-3 otrzymają zawodnicy z
następujących grup: Optimist gr. B chłopcy, Optimist gr. B dziewcząt, Optimist gr. B do lat 9,
Laser 4.7/Radial dziewcząt, Laser 4.7/Radial chłopców. Pozostali uczestnicy regat dostaną
drobne upominki. Najmłodszego uczestnik regat dostanie dodatkową nagrodę. Przewidujemy
losowanie nagrody specjalnej wśród wszystkich uczestników regat. W losowaniu nie będą brali
udziału zawodnicy reprezentujący klub organizatora regat.
VIII. PRAWO DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku
przez organizatorów i sponsorów na wszystkich materiałach zdjęciowych i filmowych powstałych
w trakcie trwania regat.
IX.ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna czynność
wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht,
wynikającą z udziału w regatach.

X. POZOSTAŁE INFORMACJE
Noclegi w miejscu regat:
Ośrodek Wypoczynkowy Grodno http://www.ow-grodno.pl/ - tel. 601 621 466
Domki Letniskowe Zalesie – Tel. +48 608 667 168
Dodatkowe informacje i kontakt: Andrzej Steidinger 500025597 tkz@wp.pl

IMPREZA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ GMINĘ
MIASTA TORUŃ

