Wirtualne Wielkanocne Regaty
o Puchar Burmistrza Giżycka
- Żeglarskiej Stolicy Polski
1. TERMIN: 11-13.04.2020
2. MIEJSCE REGAT: aktualne miejsce zamieszkania, https://www.virtualregatta.com/
3. ORGANIZATOR: Giżycka Grupa Regatowa [www.ggr.com.pl] przy współpracy z Burmistrzem
Giżycka.
4. PRZEPISY
Regaty rozgrywane będą zgodnie z „ przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych
Żeglarstwa WS edycji 2017 -2020.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA:
5.1 W regatach może uczestniczyć każda osoba posiadająca dostęp do komputera lub telefonu i
internetu.
5.2 Założenie własnego darmowego konta na stronie: https://www.virtualregatta.com/
6. ZGŁOSZENIA:
6.1 Zgłoszeń należy dokonać w dniach 8-10.04.2020 na stronie internetowej:
https://www.upwind24.pl/wirtualne-regaty-wielkanocne-2020
6.2 W zgłoszeniu należy w pisać imię nazwisko oraz nick startowy z konta w serwisie
https://www.virtualregatta.com/
6.3 Obowiązuje limit miejsc max. 60 zawodników - liczy się kolejność zgłoszeń.

7. SYSTEM PUNKTACJI, FORMAT REGAT
7.1 Planowane jest rozegranie 9 wyścigów w tym 6 wyścigów kwalifikacyjnych oraz 3 wyścigi
finałowe.
7.2 Po rozegraniu 9 wyścigów będą dwie odrzutki jedna z kwalifikacji oraz jedna z wyścigów
finałowych.
7.3 Dziennie rozegrane będą maksymalnie 3 wyścigi o określonej godzinie.
7.4 Godzina wyścigów nie będzie mogła zostać zmieniona.
7.5 Każda grupa będzie liczyła nie więcej niż 20 uczestników.
7.6 Listy startowe, wyniki i podział na grupy będzie dostępny na stronie:
https://www.upwind24.pl/wirtualne-regaty-wielkanocne-2020 oraz
https://www.facebook.com/GizyckaGrupaRegatowa

8. Program Regat
codziennie:

sobota-niedziela-poniedziałek

godz. 19 00 - podanie kodu startowego do 3 wyścigów w komunikacie regatowym na platformie
Upwind24
godz. 20 00 - aktywacja startu do pierwszego wyścigu, po aktywacji administrator czeka max. 3
minuty na uczestników, po ukończeniu wyścigu administrator aktywuje kolejny kod i również
oczekuje 3 minuty na uczestników.

9. NAGRODY
Upominki ufundowane przez Burmistrza Giżycka.

10. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik 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.

11. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE
Cezary Borkowski tel. 512 845 58
Alicja Klimaszewska tel. 602 686 577, wiatr@ggr.com.pl

