Świnoujście, 10-14.08.2021 r.

Zawiadomienie o Regatach
1. Termin i miejsce regat.
Regaty zostaną rozegrane w dniach: 10-14.08.2021 na akwenie Morza Bałtyckiego. Start do regat w dniu 11.08.2021 o godzinie
1000 w okolicach wejścia do portu Świnoujście. Trasa regat to, po starcie, okrążenie archipelagu wysp Christianso lewą burtą
i powrót na metę usytuowaną w pobliżu wejścia do portu Świnoujście. Szczegóły lokalizacji startu i mety zostaną podane
w Instrukcji Żeglugi.
2. Organizator
Organizatorem regat jest KLUB ŻEGLARZY SAMOTNIKÓW, z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Wąskiej 1A/15. Adres do korespondencji: ul. Krzekowska 34, 71-229 Szczecin.
3. Warunki uczestnictwa
W regatach mogą brać udział tylko żeglarze samotnicy (ten sam zawodnik sam na pokładzie od startu do mety). Jachty
biorące udział w regatach muszą być jachtami morskimi o długości (LOA) od 27 do 59 stóp. Wymogi wyposażenia jachtów odnośnie bezpieczeństwa, bazować będą na przepisach WS OSR Category 3 monohull z tratwą. Wszystkie jachty mogą zostać
poddane kontroli przed startem, celem sprawdzenia obowiązkowego wyposażenia zgodnego z listą kontrolną, ogłoszoną
na stronie regat. W przypadku niespełnienia minimalnych wymogów wyposażenia (lista kontrolna) jacht nie zostanie dopuszczony do regat, a wpisowe nie będzie zwrócone.
Zawodnik poprzez start w regatach oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i potwierdza, że on sam i jego jacht
są zdolni do pełnomorskiej żeglugi samotniczej.
4. Klasyfikacja
4.1 Jachty będą klasyfikowane w grupach: ORC i Open.
4.2 Jachty będą klasyfikowane tylko w jednej z grup. Jachty posiadające aktualne
świadectwo ORC, będą klasyfikowane w tej właśnie grupie.
5. Wpisowe
Opłata wpisowa do regat wynosi 500 zł i powinna zostać wniesiona na konto Klubu Żeglarzy Samotników PEKAO SA,
36124039271111001051032068, do dnia 10.08.2021, podając w tytule „Puchar Poloneza – nazwa jachtu”.
Opłata wpisowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych.
Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku nie wystartowania lub wycofania się jachtu z wyścigu.
Nie ma możliwości przekazania wpisowego na innego zawodnika.

6. Przepisy
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2021-2024 WS, przepisami Offshore Special Regulations, MPZZM, przepisami formuły ORC, Zawiadomieniem o Regatach, Instrukcją Żeglugi oraz Komunikatami Komisji Sędziowskiej.
Regaty posiadać będą licencję PZŻ.
7. Zgłoszenia
Zgłoszenia będą przyjmowane drogą mailową na adres biuro@regatypoloneza.pl do dnia 10.08.2021 lub wyczerpania miejsc
startowych, których jest 15..
Należy przesłać:
- ubezpieczenie OC,
- potwierdzenie opłaty wpisowego,
- podpisane zgłoszenie, oświadczenia i zgody
- amatorska licencja zawodnika prowadzącego jacht
8. Program regat
10.08.2021
godz. 15.00 – 20.00 – Otwarte Biuro Regat, Spływanie jachtów do mariny Świnoujście.
godz. 2030 – Odprawa sterników
11.08.2021
godz. 08.30 odprawa Meteo
godz. 10.00 – start do wyścigu
12-14.08.2021
Oczekiwanie na jachty kończące regaty
14.08.2021
godz. 12.00 – zakończenie regat
9. Instrukcja żeglugi
Instrukcja Żeglugi będzie dostępna podczas zgłaszania jednostek w biurze regat.
10. Nagrody
Przechodni Puchar Regat dla zwycięzcy w grupie ORC.
Nagroda dla zwycięzcy w grupie Open.
11. Zastrzeżenie odpowiedzialności.
Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht. Kapitan jest odpowiedzialny za wyposażenie
jachtu zgodnie z przepisami i wymaganiami regat.
12. Prawo do wykorzystania wizerunku, RODO.
Zgłaszając się do regat, zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku przez organizatorów i sponsorów
imprezy (na zdjęciach, filmach i innych produkcjach).
Na podstawie art. 6 ustęp 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119
z 4.5.2016, s. 1–88) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Klub Żeglarzy Samotników w celach
związanych z organizacją regat.
13. Osoby do kontaktu
Sławomir Turniak +48 505705143

Zgłoszenie
Proszę o zapisanie jachtu:
Nazwa:
Typ:

							

Oznaczenie na żaglu:

Parametry jachtu: długość całkowita L (m)
Grupa (ORC/Open)
STERNIK JACHTU
Tel. kom.:

Adres zamieszkania:

Klub:
Kontakt do bliskiej osoby (na lądzie) - Wsparcie brzegowe. Zaleca się, żeby ta osoba była doświadczonym żeglarzem, o podobnych kwalifikacjach do skipera, znała jego predyspozycje psychofizyczne i jacht na którym żegluje.
Imię i Nazwisko:

Tel. Kom.

ARMATOR JEDNOSTKI (imię i nazwisko/nazwa firmy)

NR POLISY OC

Nazwa Ubezpieczyciela

czytelny podpis zgłaszającego

