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17-19 czerwca 2016 

przystań AKM w Gdańsku – Górki Zachodnie 

 
Regaty towarzyszące imprezie 

18.06 Regaty w klasach jachtów z lat 70tych 19.06 Regaty otwarte o Błękitną Wstęgę AKM. 
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 ZAWIADOMIENIE O REGATACH  
1 PRZEPISY 1.1 W regatach obowiązywać będą przepisy zdefiniowane w Przepisach Regatowych Żeglarstwa 2013-2016. 
 2 REKLAMOWANIE Wymagane może być od jachtów, aby nosiły reklamy wybrane i dostarczone przez organizatora. 
 3 UPRAWNIENIA I ZGŁOSZENIA 3.1 W sobotę 18 czerwca uprawnione do startu są jachty klas lat 70 tych. 3.2 W niedzielę 19 czerwca regaty są otwarte dla wszystkich jachtów jednokadłubowych zdolnych do uprawiania żeglugi na akwenie niniejszych regat,  3.3 Zgłoszenia do regat jachtów wszystkich klas z lat 70, oraz o Błękitną Wstęgę AKM w biurze zlotu od piątku 17.06 od godziny 1800; podając: Nazwę jachtu, typ i długość jednostki, numer na żaglu, Imię i nazwisko kapitana, liczbę załogi. 
 4 KLASYFIKACJA  Jachty będą klasyfikowane w wg lat konstrukcji lub budowy. W przypadkach spornych należy przedłożyć dokument potwierdzający historię jednostki. 

5 OPŁATA WPISOWA Wymagane są następujące opłaty wpisowego: Każdy uczestnik zlotu i gość wnosi opłatę 20pln za uczestnictwo w zlocie w tym udział w regatach.  Z opłat zwolnieni są klubowicze z rodzinami, rezydenci AKM oraz dzieci do 10 roku życia.   Jachty uczestniczące w zlocie nie ponoszą dodatkowych kosztów uczestnictwa w regatach i cumowania w klubie.   
6 PROGRAM REGAT  6.1 Rejestracja: piątek, 17 czerwca 2016 godz. od 1800 w porcie regat 6.2 Pomiary i inspekcja piątek, 17 czerwca 2016 od godziny 1800 w porcie regat  6.3 Daty wyścigów Jachty wszystkich klas startują jednocześnie. Klasowe  w.I   sobota, 18 czerwca  g.1100; start do następnych wyścigów po upływie 15 min. po zamknięciu linii mety wyścigu poprzedniego, przewidywane jest przeprowadzenie nie mniej niż 3 wyścigów Błękitna Wstęga AKM w.I niedziela, 19 czzerwca g.1100; start do jednego wyścigu na długiej trasie 6.4 Planowany czas sygnału ostrzeżenia dla pierwszego wyścigu każdego dnia o godz. 1055. 
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7 INSTRUKCJA ŻEGLUGI Instrukcja żeglugi będzie dostępna w porcie regat w dniu 17 czerwca od godz. 1800. 
 8 MIEJSCOWOŚĆ 8.1 Portem regat jest przystań Akademickiego Klubu Morskiego w Gdańsku 8.2 Załącznik nr 1 pokazuje usytuowanie akwenów regatowych. 
 9 TRASY Wyścigi będą rozegrane na trasach: 9.1 up&down oznaczonych pławami lub stałymi znakami nawigacyjnymi. 9.2 załącznik nr 2 zawiera rysunki planowanych tras. 

10 SYSTEM KAR Nie będzie stosowana Kara Punktowa (przepis 44.3).  
 11 PUNKTACJA 11.1 Obowiązuje następujący system punktacji Low Point Scoring. 11.2 (a) Gdy zostanie rozegrane mniej niż 4 wyścigi, wynikiem jachtu będzie suma jego punktów za wyścigi. (b) Gdy rozegrane będzie więcej niż 3 wyścigi, wynikiem jachtu będzie suma punktów jachtu z wyłączeniem jego najgorszego wyniku punktowego. 
 12 ŁODZIE POMOCNICZE Łodzie pomocnicze i towarzyszące muszą uzyskać zgodę Organizatora regat i być oznakowane. 
13 OGRANICZENIA W WYCIĄGANIU Z WODY Jachty nie mogą być wyciągane z wody podczas regat bez uprzedniej pisemnej zgody komisji regatowej i na warunkach tam określonych. 
 14 SPRZĘT DO NURKOWANIA I PLASTIKOWE BASENY W pobliżu jachtów kilowych, od sygnału przygotowania pierwszego wyścigu do końca regat nie wolno używać sprzętu do oddychania pod wodą i plastikowych basenów lub im podobnych. 
 15 KOMUNIKACJA RADIOWA Z wyjątkiem, gdy jest w niebezpieczeństwie jachtowi nie wolno ani nadawać przez radio ani otrzymywać komunikatów radiowych nie dostępnych dla wszystkich jachtów. Ograniczenie to obejmuje telefony komórkowe. Dozwolony kanał radiowy regat 72. 
 16 NAGRODY Zostaną przyznane nagrody typu vouchery na prace żaglomistrzowskie oraz na nieodpłatne cumowanie w Marinie Gdańsk, upominki żeglarskie i inne. Puchary, Błękitna Wstęga i czerwona latarnia w systemie przechodnim. Dokładne informacje o nagrodach zostaną przedstawione 18 czerwca. 

17 ZASTRZEŻENIE 
ODPOWIEDZIALNOŚCI Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Patrz przepis 4. Decyzja o uczestnictwie w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób lub śmierć wynikłych w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach. 
 18 PRAWO DO WIZERUNKU 
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Zgłaszając się do regat, członkowie załogi zgłaszanego jachtu wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie swoich wizerunków przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat. 
 19 UBEZPIECZENIE Każdy jacht uczestniczący musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej do minimalnej sumy 5000 na okres regat lub im równoważny. 
 20 DODATKOWE INFORMACJE Dla uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z: Robert Napiórkowski tel: 602 127 702 Kuba Marjański tel: 504 071 909 

 


