REGULAMIN III REGAT
memoriał Janka Płucienniczaka „ Gutka”
jachty kabinowe „FOKA”
1. Termin i miejsce regat
Regaty odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne na Stawie Górnym w Pionach przy
stanicy Klubu Żeglarskiego „Pionki” (ul. Polna 87) w dniu 19.06 2022r. ( Niedziela)
1.1 Ograniczenia
- Wyścigi regat mogą zostać odwołane w przypadku wiatru silniejszego niż 8 m/s (4 B), oraz
w razie ulewnego deszczu.
- Regaty są imprezą apolityczną. Zabrania się w miejscu regat prowadzenia agitacji
politycznej i manifestowania swoich sympatii politycznych.
- Zabrania się w miejscu regat używania materiałów pirotechnicznych i flag
wielkoformatowych oraz spożywania napojów alkoholowych.
2. Organizator
Organizatorem regat jest:
Stowarzyszenie Klub Żeglarski „ PIONKI” przy wsparciu Urzędu Miasta Pionki
Prezes : Juliusz Monkosa tel. 605-686-460, mail: jmonkosa@gmail.pl
3. Warunki uczestnictwa
W regatach mogą uczestniczyć załogi:
• w których składzie znajduje się minimum trzech członków w tym sternik
z uprawnieniami Żeglarza Jachtowego lub wyższymi;
• które dokonały wpisowego do regat w wysokości: 70 zł
• dostarczyły zgłoszenie do zawodów (wg wzoru jak w załączniku)
4. Zgłoszenia
- zgłoszenia do regat należy dokonać (wyłącznie wg wzoru jak w załączniku) na adres
mailowy jmonkosa@gmail.pl lub bądź osobiście w terminie do 16.06.2022 r.
- wpisowe wpłacać należy z dopiskiem "regaty" na konto: 88 9141 0005 0011 7023 200 0010
Stowarzyszenia Klub Żeglarski Pionki lub osobiście do prezesa KŻP.
- telefon kontaktowy : 605-686-460
- o uczestnictwie w regatach decyduje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc ograniczona!)
5. Warunki uczestnictwa
- Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt.
- Załogi startują w regatach na sprzęcie przygotowanym przez organizatorów.
- Zabronione jest jakiekolwiek doposażanie jachtów, zmiana konfiguracji osprzętu, żagli,
ingerencja w jacht itp. przez Zawodników (np. stosowania obciągacza bomu, uzupełnienie
listew w żaglach, pozostawianie części elementów na brzegu, używanie własnych żagli
itp.)
- Dopuszcza się używanie przez Zawodników własnych kamizelek asekuracyjnych oraz
montaż wskaźników wiatru (icków).

6. Sposób przeprowadzenia zawodów
- Regaty rozgrywane zostaną systemem przesiadkowym.
- W trakcie regat obowiązują Przepisy Regatowe Żeglarstwa (World Sailing/PZŻ)
edycji 2017- 2020 oraz Instrukcja Żeglugi.
- Regaty przeprowadzone będą zgodnie z zasadami przekazanymi sternikom na odprawie
przed zawodami .
- Losowanie jachtów odbędzie się na odprawie sterników.
- Ilość wyścigów zostanie określona w dniu regat i będzie uzależniona od ilości
uczestników i warunków atmosferycznych.
- Zakłada się żeglowanie fair play i nie przewiduje się składania protestów.
7. Warunki bezpieczeństwa
- Każdy jacht zostanie wyposażony w środki ratunkowe w ilości odpowiadającej
liczbie załogi.
- Podczas trwania regat każda załoga znajdująca się na wodzie zobowiązana jest do
bezwzględnego założenia środków ratunkowych.
- Organizator regat nie ponosi odpowiedzialności za szkody dotyczące osób lub
sprzętu poniesione lub wyrządzone przez uczestników w trakcie trwania regat.
- Uczestnicy regat zobowiązani są, na odpowiedni sygnał określony w instrukcji żeglugi,
do bezwzględnego przerwania regat i natychmiastowego powrotu najkrótszą trasą do
portu.
8. Klasyfikacja
• Sposób punktacji podany zostanie w instrukcji żeglugi i omówiony na odprawie sterników
przed zawodami
• W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej załóg jednakowej liczby punktów,
o kolejności miejsc decyduje większa liczba pierwszych miejsc w poszczególnych
wyścigach, następnie drugich, trzecich , itd.
9. Program zawodów
09:00 – 09:45 Zgłoszenia załóg do regat
10:00 – Odprawa sterników
10:30 Start pierwszego wyścigu
ok. 15:00 Zakończenie wyścigów
10.Nagrody
- Przewiduje się wyróżnienie pierwszych trzech załóg pucharem i dyplomami
- Przewiduje się nagrody – niespodzianki.
11.Prawa do wizerunku
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego
wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych
produkcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących
regat.
12.Informacje Dodatkowe

- Prosimy o wspólną odpowiedzialność w organizacji regat i zapraszamy wszystkich
do szerszej współpracy.
- Organizator zapewnia ubezpieczenie dla załóg na czas trwania regat.
- Organizator zachęca członków załóg do wyróżnienia się na tle innych poprzez
umieszczenie flagi lub emblematu ze swoją nazwą załogi bądź ujednolicony strój.
___________________________________________________________________________

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W III REGATACH JACHTÓW KABINOWYCH
„ FOKA” - Memoriał Janka Płucienniczaka – „ Gutka”
/organizacja/stowarzyszenie
……………………………………………………………………………………Zgłasza do udziału w
Regatach w dniu 19 czerwca 2022 r. załogę w składzie:
1. Sternik (imię i nazwisko): …………………………………………………………………
stopień żeglarski: ……………………………………………………………………………..
telefon/email………………………………………….
Załoga:
2. (imię i nazwisko)………………………………………………………
3. (imię i nazwisko) ………………………………………………………
4. (imię i nazwisko) ………………………………………………………
5. (imię i nazwisko) ………………………………………………………
6. (imię i nazwisko).....................................................................................
Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję regulamin imprezy oraz
zobowiązuję się go przestrzegać.
Czytelny podpis sternika:
Liczba osób towarzyszących załodze:………………………………….

