MISTRZOSTWA POLSKI ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W KLASACH SKUD 18 i 2,4mR
Gdańsk Górki Zachodnie, 12-15.09.2013 r.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Organizatorem regat jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z
Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS Gdańsk. Regaty będą rozgrywane na
wodach Zatoki Gdańskiej i/lub Wisły Śmiałej w okolicach Górek Zachodnich w dniach
12-15.09.2013 r.
1 PRZEPISY
1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach
Regatowych Żeglarstwa ISAF 2013-16.
1.3 Decyzje zespołu protestowego będą ostateczne. Prawo do odwołań zostaje
zniesione na podstawie PRŻ 70.5.
2 REKLAMOWANIE
Jachty mogą być zobowiązane do noszenia reklam wybranych i dostarczonych przez
organizatora.
3 WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA i KLASY
3.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające
z Kodeksu Uprawnień ISAF.
3.2 Regaty rozgrywane będą w klasach Skud 18 i 2,4mR udostępnionych przez
organizatora
3.3 Wpisowe do regat wynosi 120,00 PLN dla klasy Skud18 i 80,00 zł dla klasy
2,4mR
3.4 Wstępnych zgłoszeń należy dokonać pocztą e-mail na adres
j.komsta@pya.org.pl i Grzesiekp37@wp.pl (na obydwa maile należy wysłać
zgłoszenie) w terminie do dnia 06.09.2013 r. Jest to warunek niezbędny dla
dopuszczenia do regat ze względu na konieczność wcześniejszego zaplanowania
formatu rund kwalifikacyjnych.
3.5 Zawodnicy będą klasyfikowaniu ze względu na rodzaj niepełnosprawności
zgodnie z przepisami IFDS. W klasie 2,4 mR mogą wystartować osoby z każdym
rodzajem niepełnosprawności ruchowej, warunkiem jest uzyskanie „minimum
niepełnosprawności” (w orzeczeniu lekarskim). Klasa Skud 18 skłąda się z 2
osobowej załogi ( kobieta – mężczyzna, mężczyzna- mężczyzna, kobieta- kobieta)
Warunkiem uczestnictwa jest „minimum niepełnosprawności” każdego z zawodników.
Dopuszcza się tylko zawodników z niepełnosprawnością ruchową. Nie dopuszcza się
zawodników pełnosprawnych.
4 ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT
4.1 Zgłoszenia finalne w miejscu regat należy dokonać w biurze regat na terenie

Narodowego Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich, ul. Stogi 20a, w dniu
11.09.2013 r. w godzinach 16.00-19.00
4.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie
następujących dokumentów:
• aktualne badania lekarskie
• licencja sportowa zawodnika PZŻ;
• ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
• dowód wpłaty wpisowego do regat, płatne gotówką na miejscu.
5 PROGRAM REGAT
5.1 Program regat będzie następujący:
Dzień
Data
Godziny
Środa
11.09.2013
16.00 - 19.00
Czwartek
12.09.2013
11.00
Piątek
13.09.2013
11.00
Sobota
14.09.2013
11.00
Niedziela
15.09.2013
11.00 - 16.00
17.00

Rejestracja zgłoszeń
Wyścigi eliminacyjne
Wyścigi eliminacyjne
Wyścigi półfinały
Wyścigi finały
Zakończenie regat

5.2 Plan wyścigów zostanie opublikowany po zamknięciu listy zgłoszeń (w zależności
od ilości zgłoszonych zawodników).
5.3 W dniu 15.09.2013 r. żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż
o godz. 15.00.
6 INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej
w biurze regat.
7 SPRZĘT
Organizator udostępnia do startu 2 łodzie klasy Skud18 i 5 łodzi klast 2,4 mR. Nie ma
możliwości startu na własnym sprzęcie. Nie dopuszcza się modyfikacji w sprzęcie.
8 TRASY I FORMAT ROZGRYWANIA REGAT
Wyścigi rozgrywane będą na trasie na wiatr i z wiatrem. Ze względu na ograniczoną
ilość dostępnych łodzi regaty w klasie Skud 18 będą rozgrywane systemem rund
eliminacyjnych, półfinałów i finałów, których format zostanie ogłoszony w dniu
07.09.2013, po poznaniu ilości zgłoszonych zawodników. W klasie 2,4 mR zawodnicy
będą startowali we flocie 5 łodzi. Kolejności startów i łodzie zostaną ustalone na
losowaniu w dniu 11.09.13 o godzinie 19.30.
9 SYSTEM KAR
Kara dwóch obrotów jest zastąpiona karą jednego obrotu, włączając zwrot
na wiatr i z wiatrem (zmiana przepisów 44.1 i 44.2).

10 PUNKTACJA
10.1 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu jednej pełnej rundy
eliminacyjnej w klasie Skud. W klasie 2,4 mR regaty zostaną uznane za ważne po
rozegraniu 3 wyścigów przez wszystkich zawodników.
11 ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach
wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
12 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.
13 NAGRODY
13.1 Zwycięzcy regat otrzymują tytuły Mistrzów Polski.
13.2 Zawodnicy, którzy zajmą miejsce 1-3 otrzymają medale i nagrody
okolicznościowe.
14 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 z udziału w regatach.
15 INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE
Grzegorz Prokopowicz – 508 396 365
Stanisław Mickiewicz – 606 915 964

