ZAWIADOMIENIE O REGATACH
VI Optymistyczne Regaty 11 Listopada
1.

Termin i miejsce

Regaty będą rozgrywane na Zimowisku Barek I (ul.Osobowicka 70, Wrocław na
przystani UKS Żeglarz) w dniu 11.11.2021
2.

Organizator

Organizatorem regat jest Jacht Klub Wrocław.
Współorganizatorem jest UKS Żeglarz.
3.

Przepisy

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z właściwymi przepisami PZŻ.
4.

Klasy

Regaty zostaną rozegrane na Optymistach klubu UKS Żeglarz. Przed
rozpoczęciem wyścigów nastąpi losowanie jachtów, na których będą startować
poszczególne osoby.
5.

Zgłoszenia

Zgłoszenia do regat przyjmowane będą:
•
•

Drogą elektroniczną na adres ania@amsnet.pl, w celu rezerwacji miejsca
proszę o wpłatę zaliczki w wysokości 27zł na konto Klubu (78 2490 0005
0000 4530 5776 4021).
W biurze regat: 11.11.2021 w godz. 9.00 - 09.45 zbierana będzie
pozostała część wpisowego (50zł) oraz zapisy w przypadku wolnych
miejsc. Wpisowe wynosi 77zł.
6.

Program regat

09:00 - 09:45 - zgłoszenia do regat
10:00 - otwarcie regat i losowanie jachtów
10.30 - start do pierwszego wyścigu
około 13:00 – posiłek regeneracyjny
16.30 – zakończenie regat
7.

Punktacja

Stosowany będzie system Małych Punktów. W dniu regat Sędzia Główny poda
informacje na temat sposobu rozegrania regat.

Nie klasyfikuje się zawodników, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu lub zostali
we wszystkich zdyskwalifikowani.
8.

Instrukcja żeglugi i trasa

Instrukcja Żeglugi dostępna będzie przy Biurze Regat.
Szczegóły trasy zostaną podane w Instrukcji Żeglugi.
9.

Nagrody

Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I - III otrzymują puchary oraz nagrody.
10.

Zastrzeżenie odpowiedzialności

Zawodnicy uczestniczą w regatach na własne ryzyko i odpowiadają za
wyrządzone szkody. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za
uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierci wynikłych w związku z udziałem w
regatach - przed rozpoczęciem, podczas oraz po regatach. Żadna z czynności
wykonana lub niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od
ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez
zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
11.

Prawo do wizerunku

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie
swojego wizerunku przez organizatora podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji
w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
12.

Przepisy żeglugowe

Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania niżej
wymienionych przepisów żeglugowych: Ustawa z dnia 21 grudnia 2001r.
o żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz. 43 z 2001r.), Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa
osób uprawiających sporty wodne (Dz.U. nr 57, poz 358 z 1997r.),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie
przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. nr 212, poz
2072 z 2003r.).
13.

Dane osobowe

Osoby uczestniczące w regatach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem regat. Wyniki rywalizacji
oraz zarejestrowane podczas regat materiały fotograficzne i video mogą zostać
opublikowane w zasobach publicznych Organizatora oraz w innych mediach
publicznych.
W imieniu organizatora regat
Anna Dobrzańska

