Zawiadomienie o Regatach
XIII Klubowe Regaty o Puchar Komandora – Ruciane - Nida
28 - 31 sierpień 2014 r.

Klub śeglarski „ Spinaker’’ w Wyszkowie
1. Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami jakie określono w Przepisach Regatowych śeglarstwa,
w klasie Sasanka 660 Supernowa. Ze względu na jednorodność jachtów oraz losowy wybór, protesty nie
mogą dotyczyć wagi jachtu i oŜaglowania.
2. Udział w regatach biorą załogi klubowe oraz zaproszeni goście. Jachty pod rygorem dyskwalifikacji
muszą mieć banderkę K.ś. Spinaker pod lewym salingiem oraz inne dostarczone i wymagane przez
organizatora oznaczenia.
Jachty tego samego typu od innego niŜ „Kliwer” czarterodawcy nie będą dopuszczone do rywalizacji.
3. Zgłoszenia do regat wraz z wypełnionymi, indywidualnymi oświadczeniami członków załóg oraz
wpisowym przyjmowane będą do 28.08.2014 do godz. 09.00 . Wpłaty i karty zgłoszeń przyjmował
będzie kol. Henryk Kania.
4. Wpisowe do regat wynosi:
- 100 zł/jacht (skiper z Kś Spinaker) + 20 zł/osoba nie zrzeszona w Klubie )*
- 30 zł/jacht (skiper z Kś Spinaker w wieku szkolnym - waŜna leg. szkolna lub studencka) + 20 zł/osoba
nie zrzeszona w Klubie )*
- 200 zł/jacht (skiper z poza Kś Spinaker) + 20 zł/osoba nie zrzeszona w Klubie )*
)* Goście niezrzeszeni w wieku szkolnym (waŜna legitymacja szkolna lub studencka) - 10 zł/osoba

5. W regatach mogą brać udział załogi minimum 2-osobowe. Obowiązuje oŜaglowanie podstawowe
wyłącznie będące na wyposaŜeniu jachtu (fok, grot), zabronione jest uŜywanie innych Ŝagli (spinaker,
genaker itp.)
6. Otwarcie regat nastąpi 28.08.2014 r. (czwartek). Zakończenie planowane jest na godz. 17.00
dn. 30.08.2014 r. (sobota).
7. Czasowy plan regat:
28 sierpnia 2014 (czwartek)
- do 9.00 - zgłoszenie do regat, opłaty regatowe,
- 9.30 - odprawa sterników,
- 11.00 - rozpoczęcie procedury startowej I dnia regat (4 – 5 biegów),
39 sierpnia 2013 (piątek)
- 9.00 - odprawa sterników,
- 11.00 - rozpoczęcie procedury startowej II dnia regat (4 – 5 biegów),
30 sierpnia 2013 (sobota)
- 9.00 - odprawa sterników,
- 10.30 - rozpoczęcie procedury startowej biegu długodystansowego
- 17.00 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie regat.

8. Planowane jest rozegranie od 4 do 9 wyścigów oraz jeden wyścig długodystansowy w trakcie 3 dni
regat. Przy rozegraniu 4 - 6 wyścigów odrzuceniu podlegać będzie 1 bieg zaś przy 7- 9 wyścigów –
2 biegi. Bieg długodystansowy będzie brany pod uwagę w klasyfikacji generalnej (nie podlega
odrzuceniu) jak i indywidualnej o „Błękitną Wstęgę Jeziora Nickie 2014”. Niedziela, 01.09.2013 będzie
dniem rezerwowym. Regaty będą uznane za waŜne po rozegraniu 1(jednego) wyścigu.
9. Instrukcja Ŝeglugi będzie udostępniona zawodnikom juŜ w dniu 27.08.2014(środa) po godz. 16.00.
Wydawana będzie przy zgłoszeniu jachtu do regat.
10. Wyścigi odbywać się będą na Jeziorze Nidzkie. Ewentualne zmiany zaleŜą od decyzji Sędziego
Głównego Regat, kol. ……………………….. i będą przez niego podane do wiadomości zawodników
w odpowiednim czasie i w sposób dla niego dostępny.
11. Miejscem postoju jachtów jest port w Rucianym Nida O.T.W. Al. Wczasów 17. „KIiwer”
12. Wyścigi punktowane będą systemem małych punktów, dodatek „A’’ P.R.ś.

13. Zostaną przyznane następujące nagrody:
- 1 miejsce - Puchar Komandora (przechodni), puchar za 1 miejsce, medale „złote”
- 2 miejsce - puchar za 2 miejsce, medale „srebrne”
- 3 miejsce - puchar za 3 miejsce, medale „brązowe”
- 1 miejsce bieg d/dyst. – puchar i medale
- puchar „Fair Play’’ ufundowany tradycyjnie przez kol. Pawła Niedźwiedzia (regulamin przyznawania
tego pucharu jest dostępny u fundatora).
- nagrody rzeczowe – rozlosowane będą spośród wszystkich zgłoszonych uczestników regat obecnych na
zakończeniu.
14. Zawodnicy uczestniczą w regatach na własne ryzyko i z własnej woli. Wszelkie pytania w sprawie
imprezy „Regaty o Puchar Komandora 2014” prosimy kierować do koordynatorów imprezy, kolegów:
1. Henryk Kania tel. 880 688 838
henryk.kania07@gmail.com
2. Stanisław Szumowski tel. 664067 818
szumowska@orange.pl

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w planie regat w zaleŜności od warunków
pogodowych lub innych nieprzewidzianych okoliczności.

Zespół Organizacji Regat.

