Puchar Trzech Ryb
w klasie Optimist gr. A i B
Giżycko, 11-13.06.2021

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
1. TERMIN I MIEJSCE REGAT
Regaty odbędą się w Giżycku w dniach 11-13 czerwca 2021 na wodach jeziora Niegocin,
port regat: EKOMARINA Giżycko [www. ekomarinagizycko.pl].
2. ORGANIZATOR
Organizatorem regat jest Giżycka Grupa Regatowa [www.ggr.com.pl], Fundacja Żeglarska PRO
NAUTIS przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Giżycku. Strona regat:
https://www.upwind24.pl/puchar-trzech-ryb-2021
3. PRZEPISY
Regaty rozgrywane będą zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych
Żeglarstwa WS edycji 2021-2024 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 WS.
4.2
Wpisowe do regat wynosi 100,00 PLN Optimist gr. A/Optimist gr. B.
5. ZGŁOSZENIA
5.1.
Zgłoszeń należy dokonać do dnia 8.06.2020 godz. 20.00 poprzez stronę internetową
www.psko.pl.
5.2
Zgłaszający oświadcza, że zamieszczone w przesłanym zgłoszeniu dane są zgodne
z prawdą. Przez zgłoszenie do regat zawodnicy lub opiekunowie prawni zobowiązują się
do uznania, że organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za utratę zdrowia, życia, uszkodzenia
ciała lub za utratę lub uszkodzenie jakiegokolwiek statku bądź wyposażenia.
5.3
Opłatę wpisowego można dokonać w biurze regat lub na konto klubu GGR 38 2030 0045
1110 0000 0257 5450. Opłat wpisowego w biurze regat może dokonać tylko trener lub kierownik
ekipy (zgłoszenia finalne).

5.4
Warunkiem uczestnictwa w regatach jest posiadanie następujących dokumentów:
- aktualne badania lekarskie (dotyczy wyłącznie zawodników polskich)
- 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
- dowód wpłaty wpisowego do regat;
6. PROGRAM REGAT
czwartek 10.06

17.00 - 20.00

zgłoszenia finalne w biurze regat

piątek 11.06

8.30 - 9.00
10.55

zgłoszenia finalne w biurze regat
sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia

sobota 12.06

10.55

sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia

niedziela 13.06

10.25
16.00

sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
uroczystość zakończenia regat

7. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcję żeglugi zawodnicy otrzymają po dokonaniu zgłoszeń rejestracyjnych.
8. TRASA REGAT
Trasa regat zostanie podana w instrukcji żeglugi.
9. SYSTEM PUNKTACJI, FORMAT REGAT
9.1
Stosowane będą systemy punktacji określone w Przepisach Regatowych Żeglarstwa WS
edycji 2021-2024.
9.2
Planuje się rozegranie 11 wyścigów. Regaty będą ważne przy rozegraniu 3 wyścigów,
po 4 wyścigach jeden najgorszy rezultat zostanie odrzucony.
9.3 W ostatnim dniu regat żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później
niż o godz.14.00.
10. 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. OCHRONA PRZED KORONAWIRUSEM
Organizator dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne oraz zapewnia uczestnikom regat środki
do dezynfekcji rąk.
16. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE
Alicja Klimaszewska tel. 602 686 577, wiatr@ggr.com.pl
Wojciech Caban tel. 506 943 630, biuro@mbsw.gizycko.pl
17. ZAKWATEROWANIE
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku
tel.874285265, www.gizycko.turystyka.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ ORGANIZATORZY

