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ZAWIADOMIENIE O REGATACH
REGATY O PUCHAR STAROSTY TOMASZOWSKIEGO


Termin i miejsce regat:
Regaty odbędą się w dniach 3.06.2017r. na akwenie Zalewu Sulejowskiego w
Swolszewicach Małych. Port jachtowy „Maruś”
Organizator: STAROSTWO POWIATOWE TOMASZÓW MAZ. oraz PIOTRKOWSKI
OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI z siedzibą w Tomaszowie Maz 97-200 Tomaszów Maz.
ul. Dzieci Polskich 44a tel,784 935 782

Przepisy
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych
Żeglarstwa
ISAF 2013-2016, przepisami PZŻ oraz Instrukcją Żeglugi

Warunki uczestnictwa, zgłoszenia
•
W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu
Uprawnień ISAF oraz PZŻ.
•
Zgłoszenia Zawodników do regat przyjmuje biuro od dnia 24.04.2017 r. pocztą elektroniczną na adres
biuro@ptozz.com oraz w biuro regat mieszczące się w budynku port jachtowy „Maruś” w dniu regat.
•
Wpisowe wynosi 20 zł od jachtu i 5 zł od członka załogi – wpłacane przed regatami w biurze
regat.
•
Regaty będą rywalizowały w klasach;
- Kabinowe
- Otwarto-pokładowe
-Katamarany
5.
Program regat
sobota

3czerwca 2017

9.00-10.30
11.00
11.30
16.30

Rejestracja zgłoszeń do regat
Otwarcie regat
Start do wyścigu
Zakończenie regat

Przewiduje się rozegranie 3 -5. wyścigów
Instrukcja Żeglugi
Instrukcja Żeglugi będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń i dostępna w biurze regat.

Pomiary
Kontrolne pomiary sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami
regatowymi będą dokonywane podczas regat.

Trasy
Wyścig będzie rozgrywany na trasie stosowanych w regatach międzynarodowych wg
mapki trasy załączonej do Instrukcji Żeglugi.

Punktacja
Komisja regatowa oblicza punktację wyścigu według Dodatku A stosując system małych
punktów..

Nagrody
Organizator regat przewidział puchary, nagrody oraz dyplomy.
10.
Zastrzeżenie odpowiedzialności

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności
wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników od ponoszenia
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht
wynikającą z udziału w regatach.
ZAPRASZAMY !!!

