
 

Puchar Trzech Ryb 

w klasie Optimist gr. A i B
Giżycko, 15-17.06.2018

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

1. TERMIN I MIEJSCE REGAT
Regaty  odbędą  się  w  Giżycku  w  dniach  15-17  czerwca  2018  na  wodach  jeziora
Niegocin, port regat: EKOMARINA Giżycko  [ www. ekomarinagizycko.pl ].

2. ORGANIZATOR
Organizatorem regat jest Uczniowski Klub Żeglarstwa Regatowego NIEGOCIN oraz
Międzyszkolna  Baza  Sportów  Wodnych  w  Giżycku  [www.ukzr-niegocin.pl]  przy
współpracy z Miastem Giżycko oraz Powiatem Giżyckim.
Strona regat: https://www.upwind24.pl/puchar-trzech-ryb-2018

3. PRZEPISY
Regaty  rozgrywane  będą  zgodnie  z  „przepisami”  zdefiniowanymi  w  Przepisach
Regatowych Żeglarstwa WC edycji 2017-2020 oraz zgodnie z Regulaminem PSKO.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA
4.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy klasy Optimist grupy A i B, posiadający

uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień WC.
4.2   Wpisowe do regat wynosi:
 100,00 PLN Optimist gr. A
 100,00 PLN Optimist gr. B
płatne:
- przelewem na rachunek UKŻR NIEGOCIN -  BGŻ 38 2030 0045 1110 0000 0257 5450  
(w przelewie należy podać numery licencji zawodników) lub przez
- system PayPal (przy zgłoszeniach on-line) lub
- gotówką w biurze regat.
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5. ZGŁOSZENIA WSTĘPNE
5.1. Zgłoszeń należy dokonać do dnia 11.06.2018 w serwisie Upwind24.pl pod adresem
https://www.upwind24.pl/puchar-trzech-ryb-2018
Niedopełnienie  obowiązku  zgłoszenia  wstępnego  w  terminie  skutkuje  podwyższeniem
wpisowego zgodnie z punktem 32 Regulaminu PSKO.

6. ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT
6.1 Zgłoszeń  finalnych  należy  dokonać  na  miejscu  w  biurze  regat  w  budynku  portu

EKOMARINA Giżycko. 

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
• certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu 
• licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy)
• potwierdzenie opłaconych aktualnych składek PSKO

7. PROGRAM REGAT                                                               

czwartek
14.06

17.00 - 20.00 rejestracja zgłoszeń,

piątek
15.06

  8.00 - 8.30
  9.30
10.55

rejestracja zgłoszeń
otwarcie regat
sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia

sobota
16.06

10.55 sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia

niedziela
17.06

  9.55
16.00

sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
uroczystość zakończenia regat

8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcję żeglugi zawodnicy otrzymają po dokonaniu zgłoszeń rejestracyjnych.

9. TRASA REGAT 
Trasa regat zostanie podana w instrukcji żeglugi.

10. SYSTEM PUNKTACJI, FORMAT REGAT
10.1 Stosowane będą systemy punktacji określone w Przepisach Regatowych Żeglarstwa

WC edycji 20017-2020.
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10.2 Planuje się rozegranie 11 wyścigów. Regaty będą ważne przy rozegraniu 3 wyścigów,
po 4 wyścigach jeden najgorszy rezultat zostanie odrzucony.

10.3   W ostatnim dniu regat żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o
godz.14.00.

11. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają
akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

12. NAGRODY
Regulamin nagród podany zostanie osobnym komunikatem organizatora.

13. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat rodzic/opiekun prawny zawodnika wyraża zgodę na bezpłatne
wykorzystanie  jego  wizerunku  przez  organizatorów  i  sponsorów  podczas  zdjęć,
filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach
dotyczących regat.

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, wynikającą z udziału w regatach.

 
15. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE

Alicja Klimaszewska tel.  602686577, ukzr.niegocin@op.pl
Wojciech Caban tel.  665911309

16. ZAKWATEROWANIE
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku
tel.874285265, www.gizycko.turystyka.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ ORGANIZATORZY
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