MECZOWE MISTRZOSTWA POLSKI
KLAS LASER, LASER RADIAL, FINN, 470

Gdańsk, 3 - 5 października 2014 r.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
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ORGANIZATOR
Organizatorem regat jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Narodowym
Centrum Żeglarstwa AWFiS Gdańsk.
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TERMIN i MIEJSCE REGAT
Regaty rozegrane zostaną na rozlewisku Wisły Śmiałej w Gdańsku – Górkach
Zachodnich w dniach 3-5 października 2014 r.
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PROGRAM
Zgłoszeń finalnych należy dokonać w biurze regat na terenie NCŻ AWFiS Gdańsk
w dniu 2.10.2014 r., w godzinach 18.00-21.00.
Pierwsza odprawa sterników odbędzie się w dniu 3.10.2014 r. o godzinie 9.30 na
terenie NCŻ AWFiS Gdańsk.
W ostatnim dniu regat żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż
o godz. 15.00.
Każdego dnia regat starty do wyścigów planowane są o godz. 10.30.
Ceremonia zakończenia regat odbędzie się w dniu 5.10.2014 r. o godz.15.30.
Zawodnicy mają obowiązek uczestniczenia:
a) w pierwszej odprawie sterników;
b) w codziennych spotkaniach z arbitrami;
c) w zakończeniu regat.
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WARUNKI UCZESTNICTWA i KLASY
Kodeks Uprawnień ISAF (Regulacja 19) obowiązuje wszystkich zawodników.
Lista zawodników uprawnionych do udziału w regatach zostanie ustalona na
podstawie wyników Mistrzostw Polski klas olimpijskich rozegranych w Gdańsku
w dniach 25-28.09.2014 r. Do udziału w Meczowych Mistrzostwach Polski zostaną
zakwalifikowani:
 klasa Laser Radial
- 10 zawodniczek w tym minimum 7 w wieku do 21 lat
 klasa Laser
- 10 zawodników w tym minimum 7 w wieku do 21 lat
 klasa Finn
- 8 zawodników w tym minimum 5 w wieku do 21 lat
 klasa 470 K
- 8 załóg w tym minimum 5 w wieku do 21 lat
 klasa 470 M
- 8 załóg w tym minimum 5 w wieku do 21 lat
Uczestnictwo seniorów ogranicza się do medalistów Mistrzostw Polski Seniorów,
które zostaną rozegrane w Gdańsku w dniach 25 – 28.09.2014 r.
Regaty rozegrane zostaną w następujących klasach, konkurencjach i kategoriach:
Klasa
Laser Radial
Laser
Finn
470
470
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Konkurencja
Kobiety
Mężczyźni
Mężczyźni
Mężczyźni
Kobiety

Kategoria
Seniorki, Młodzież
Seniorzy, Młodzież
Seniorzy, Młodzież
Seniorzy, Młodzież
Seniorki, Młodzież

ZGŁOSZENIA i WPISOWE
Zgłoszenia i opłaty wpisowego należy dokonać do dnia 29.09.2014 r.
za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod adresem http://reg.pya.org.pl
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Brak zgłoszenia i opłaty wpisowego w terminie określonym w punkcie 5.1. jest
jednoznaczny z rezygnacją z udziału w regatach i upoważnia organizatora do
akceptacji zgłoszeń zawodników rezerwowych lub o zredukowaniu liczby
startujących.
Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie
następujących dokumentów:
 dowód wpłaty wpisowego do regat;
 aktualne badania lekarskie;
 licencja sportowa zawodnika PZŻ;
 ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
 certyfikat lub świadectwo pomiarowe z ustalonym numerem klasowym lub,
w przypadku klas Laser, Laser Radial, licencja rejestracyjna
międzynarodowego stowarzyszenia klasy regatowej;
 licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).
Wpisowe do regat wynosi:
Klasy

Wpisowe

Klasy jednoosobowe

80 zł

Klasy dwuosobowe

120 zł

PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach
Regatowych Żeglarstwa ISAF.
Regulamin PZŻ „Zasady organizacji żeglarskich regat sportowych” ma zastosowanie.
Decyzje zespołu protestowego będą ostateczne zgodnie z przepisem 70.5 PRŻ.
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FORMAT
Format regat będzie obejmował: rundy eliminacyjne każdy z każdym, półfinały i finały.
Organizator może zmienić format regat, poprzez zmianę ilości rund, jeżeli panujące
warunki nie pozwalają na ukończenie planowanego formatu.
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TRASY
Stosowana będzie trasa prawoskrętna obejmująca dwa okrążenia na wiatr
i z wiatrem, z metą na kursie z wiatrem.

9

INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze
regat na terenie NCŻ AWFiS Gdańsk.
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MOTORÓWKI TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają
akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
Wszystkie osoby prowadzące motorówki trenerów i obserwatorów mają obowiązek
przedstawić ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR.
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POSTOJOWANIA SPRZĘTU
Wszystkie jachty i motorówki mają obowiązek stacjonować w miejscach określonych
przez Organizatorów.
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KOMUNIKACJA RADIOWA
Będąc w wyścigu jachty nie mogą wykorzystywać transmisji radiowych, wiadomości
tekstowych i telefonów komórkowych oraz urządzeń umożliwiających łączność,
innych niż dostarczone przez komisję regatową.
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NAGRODY
Zwycięzcy regat w poszczególnych klasach, konkurencjach i kategoriach otrzymują
odpowiednio tytuły Meczowych Mistrzów Polski.
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Zawodnicy, którzy zajmą miejsce 1-3 w poszczególnych klasach, konkurencjach
i kategoriach otrzymają medale i nagrody okolicznościowe
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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.
Zawodnicy mogą mieć obowiązek udzielania wywiadów podczas regat.
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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 przez
zawodnika lub jego jacht, czy deskę windsurfingową, wynikającą z udziału w
regatach.
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INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE:
Polski Związek Żeglarski – Filip Lipski
e-mail: f.lipski@pya.org.pl
NCŻ AWFiS Gdańsk - Maciej Szafran
e-mail: maciej.szafran@awf.gda.pl

