ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Puchar Prezydenta Grudziądza
23-24.09.2017r. Jezioro Rudnickie Wielkie

1. ORGANIZATOR
1.1 Organizatorem regat jest Klub Sportowo-Turystyczny „Elektryk” Grudziądz.
1.2 Regaty będą rozgrywane na Jeziorze Rudnickim Wielkim w dniach 23-24.09.2017r.
Przystań Towarzystwa Żeglarskiego „Gryf” oraz KST „Elektryka” Grudziądz (dojazd od szosy
toruńskiej, punkt orientacyjny – plaża „dzika”)
2. PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych
Żeglarstwa ISAF 2017-2020.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY
3.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu
uprawnień ISAF.
3.2. Regaty zostaną rozegrane w klasach:
- Optimist / dziewczęta i chłopcy / + klasyfikacja do lat 9,
- Cadet do lat 17,
- Laser 4,7 / dziewczęta i chłopcy / chłopcy do lat 17/
- Laser Radial / kobiety i mężczyźni /
- Laser Standard
- Deska z żaglem Raceboard
- Deska z żaglem UKS do 17 lat
- Klasa turystyczna
Minimum 3 łodzie z 2 klubów w klasie.
3.3 Wpisowe do regat wynosi w poszczególnych klasach:
Wysyłając listę zgłoszeniową zawodników internetowo do dnia 21.09.2017r.
Klasy jednoosobowe 40 zł
Klasy dwuosobowe 50 zł
Zgłaszając w dniu regat
Klasy jednoosobowe 50 zł
Klasy dwuosobowe 60 zł
Klasa Turystyczna 10 zł od osoby
3.4 Zgłoszenia e-mail kierować na adres kstelektryk.zgloszenia@gmail.com
4. ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT
4.1 Zgłoszenia finalne w miejscu regat należy dokonać w biurze regat na Przystani Klubowej
- dniu 22.09.2017r. w godz. 17.00 - 19.00

- dnia 23.09.2017r. w godz. 08.00 - 10.00
Godziny zgłoszeń dotyczą również klasy turystycznej.
4.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących
dokumentów:
dowód wpłaty wpisowego do regat;
aktualne badania lekarskie;
licencja sportowa zawodnika;
ubezpieczenie OC;
certyfikat jachtu lub świadectwo pomiarowe
5. PROGRAM REGAT
5.1 Program regat będzie następujący:
piątek 22.09.2017r.
17.00 – 19.00 Przyjmowanie zgłoszeń do regat
sobota 23.09.2017r.
08.00 – 10.00 Przyjmowanie zgłoszeń do regat
10.30 Otwarcie regat
11.30 Start do 1 wyścigu, następne wg komunikatu KR,
Wyścigi jachtów kabinowych odbędą się po zakończeniu wyścigów jachtów regatowych.
(około 15:30)
niedziela 24.09.2017r.
10:00 - Start do 1 wyścigu oraz następne wg komunikatu KR
15.00 - Zakończenie regat
5.2 Planowane jest rozegranie 7 wyścigów. W dniu 24.09.2017r. sygnał ostrzeżenia nie może być
podany później niż o godz. 13.30.
5.3 Jednego dnia regat nie może zostać rozegranych więcej niż 5 wyścigów.
6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat na
przystani klubowej.
7. TRASA ROZEGRANIA REGAT
Wyścigi rozgrywane będą na trasach stosowanych w regatach międzynarodowych.
Trasa regat zostanie przedstawiona w Instrukcji Żeglugi.
8. PUNKTACJA
8.1 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu.
8.2 Przy rozegraniu 4 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucany.
9. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają
akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
10. PRAWO DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie swego
wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w

czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

11. NAGRODY
Za zajęcie miejsc 1-3 zawodnikom wręczone zostaną puchary.
Warunkiem przyznania pucharów jest start minimum 3 łodzi/załóg z 2 klubów.
Każdy uczestnik regat otrzyma okolicznościowy upominek.
12. ZASTRZEŻENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności
wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat do ponoszenia
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht,
wynikającą z udziału w regatach.

13. NOCLEGI
Cennik wynajmu domków campingowych na campingu MORiW w Rudniku:
1 doba (23-24 września)
Domek Mikołajki (2 łóżka pojedyncze, 1 łóżko podwójne, kanapa
rozkładana) - 240 zł za dobę (8 domków)
Domek Euro - (2 łóżka pojedyncze, 1 łózko podwójne ) - 210 zł za dobę
(23 domki)
szczegóły dotyczące standardu i wyposażenia znajdują się na stronie
internetowej
http://moriw.pl/obiekty-rekreacyjne/camping#galeria

Klub Sportowy ,, STAL’’ – oferta noclegowa w dniu 23/24.09.2017r.
Cena dla 1 osoby za dobę; 65 zł
(nocleg w pokoju 3 osobowym + obiad w dniu przyjazdu + śniadanie w dniu wyjazdu)
- możliwość rezerwacji pokoi 1 i 2 osobowych na indywidualnych warunkach
kontakt: tel. 783 940 032 lub e: j.padzik@mpgn.pl

14. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE
Organizator:
Klub Sportowo – Turystyczny „Elektryk” Grudziądz
Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Spacerowa
NIP: 876-246-15-25
Włodzimierz Folmer – 604 977 186

