
 Regaty Warsaw Sailing Days 2019

Nieporęt, 23-25 sierpnia 2019 roku

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

1. OGANIZATOR I LOKALIZACJA

Regaty  odbędą  się  w  dniach  23-25  sierpnia  2019  roku  na  akwenie  Jeziora  Zegrzyńskiego.
Impreza oraz biuro regat mieścić się będzie na terenie Przystani Między Żaglami w Nieporęcie,
ul. Wojska Polskiego 3. Organizatorem Regat jest Przystań Między Żaglami, Mokroiwieje.pl oraz
Sailing Machine.

2. PRZEPISY

Regaty  zostaną  przeprowadzone  zgodnie  z  przepisami  określonymi  definicją  w  Przepisach
Regatowych Żeglarstwa World Sailing edycji 2017-2020 (PRŻ), przepisami klas biorących udział,
Instrukcji Żeglugi dostępnej w pierwszym dniu zawodów oraz regulaminem Żeglarskiego Grand
Prix Warszawy i WTR.

3. PUNKTACJA, PUNKTACJA GENERALNA

Stosowany będzie System Małych Punktów zgodnie z dodatkiem A PRŻ.

Regaty  są  zaliczane  do  klasyfikacji  generalnej  Żeglarskiego  Grand  Prix  Warszawy,  Sailing
Machine Cup oraz Pucharu Polski Nautica 450

4. KLASY BIORĄCE UDZIAŁ W REGATACH

Regaty zostaną rozegrane w klasach Nautica 450,  T, T-1,  T-2,  Tango,  Omega Sport,  Omega
Standard, Omega Turystyczna, Laser Standard, Laser Radial, Korsarz, OPEN -  24-25.08

Regaty Sailing Machine Cup zostaną rozegrane w klasach Omega MŻ, RS Vision, RS Aero  - 24-
25.08

Pozostałe  klasy  mogą  wziąć  udział  w  Regatach  po konsultacji  z  Organizatorem do dnia  20
sierpnia. Limit  jachtów w klasie ustala się na minimum 4 (trzy). W przypadku liczby mniejszej
można wystartować w klasie OPEN.

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT

Zgłoszenia  do  Regat  przyjmowane są po przez  stronę  www.mokroiwieje.pl zakładka Warsaw
Sailing Days. Rejestracja online trwa do 22.08 

23.08 będą przyjmowane w biurze regat od 18:00 do 20:00.

24.08 będą przyjmowane w biurze regat od 08:30 do 09:30

6. ODPRAWA STERNIKÓW

Odprawa Sterników odbędzie się pierwszym dniu regat o godzinie 10:00

7. PLAN CZASOWY WYŚCIGÓW 

Zaplanowano rozegranie 7 (siedmiu) wyścigów. Start do pierwszego wyścigu zaplanowano na
godzinę 10:30 w sobotę.  Sygnał  do ostatniego wyścigu w niedzielę  nie nastąpi  później  niż  o
godzinie 14:00

8. WPISOWE DO REGAT

Wpisowe do regat wyszczególnione jest na stronie www.mokroiwieje.pl w zależności od klasy.

Do wpisowego na Sailing Machine CUP należy doliczyć opłatę za czarter płatną na miejscu.

9. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKOWE

9.1. Zawodnicy uczestniczą w regatach na własną odpowiedzialność. Organizator nie przyjmuje
żadnej  odpowiedzialności  w przypadku uszkodzenia  sprzętu,  kontuzji  lub utraty  zdrowia
przed, w czasie trwania lub po regatach.

9.2. Jachty  wszystkich klas  winny posiadać ważne ubezpieczenie OC obejmujące udział  w
Regatach.

http://www.mokroiwieje.pl/
http://www.mokroiwieje.pl/


9.3. Podczas  obowiązywania  sygnału  flagi  Y  każdy  uczestnik  regat  obowiązkowo  pływa  w
założonej kamizelce asekuracyjnej. Jacht, którego załoga będzie żeglować bez założonych
kamizelek asekuracyjnych, zostanie zdyskwalifikowany z dalszego udziału w regatach.

9.4. Jacht,  którego  załoga  wyrzuci  śmieci  do  wody,  może  zostać  ukarany  decyzją  Komisji
Regatowej lub Zespołu Protestowego.

9.5. Zgłaszając  się  do  regat  zawodnik  wyraża  zgodę  na  bezpłatne  i  bezterminowe
wykorzystanie  swego  wizerunku  przez  Organizatorów   podczas  zdjęć,  filmów  i  innych
reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

10. PARKING i SLIP

10.1    W celu zwodowania jachtu można nie odpłatnie wjechać na teren portu. Po zwodowaniu 
jednostki auto należy odstawić na parking płatny. Przyczepke można nie odpłatnie 
przechowywać na terenie przystani.

 10.2     Slip dla wszystkich jednostek jest bezpłatny.

11. NAGRODY

Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I - III otrzymują medale . Nagrody wg decyzji organizatora.
Dodatkowo losowanie nagród. 

Kontakt do organizatora

marcin@mokroiwieje.pl    tel. 794947588

mailto:marcin@mokroiwieje.pl

