BMW Bawaria Motors SPRING CUP 2017
ZAWIADOMIENIE O REGATACH

1.

Regaty zostaną rozegrane w dniach 13-14 maja 2017 r. na akwenie Jeziora Zegrzyńskiego.

2.

Organizatorem regat są: „Między Żaglami”, Stowarzyszenie Scandinavia-Skippi i Johnny Black Sailing Team

3.

Biuro i port regat: Przystań „Między Żaglami” na terenie Kompleksu Rekreacyjno – Wypoczynkowego
Nieporęt - Pilawa ul. Wojska Polskiego 3, Nieporęt.
Slipowanie i cumowanie jachtów w Port Nieporęt

4.

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2013-2016, zawiadomieniem o
regatach, przepisami związków lub stowarzyszeń klas uczestniczących w regatach, regulaminem Żeglarskiego
Grand Prix Warszawy, niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją żeglugi, która będzie dostarczona podczas
przyjmowania zgłoszeń do regat.

5.

Regaty zostaną rozegrane w klasach: Scandinavia/Skippi650 , Nautica 450 , Korsarz, Tango,
Omega, RS Vision, RS Aero – tylko sobota.
Inne klasy mogą wziąć udział w regatach w porozumieniu z organizatorem,
którego należy dokonać najpóźniej do 10 maja.
Limit jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do sklasyfikowania zawodników ustala się na trzy (3).

6.

Warunki uczestnictwa.Sternik jachtu winien posiadać odpowiednie uprawnienia żeglarskie. Jacht musi
posiadać znaki identyfikacyjne na żaglu oraz ważne ubezpieczenie OC.
Wymagane jest, aby jachty zgłoszone do regat nosiły reklamy dostarczone przez organizatora.

7.

Zgłoszenia do regat przyjmowane są za pośrednictwem maila podanego na dole strony lub osobiście w
biurze regat - w dniu 12.05.2017r w godzinach 16:00 – 19:00 oraz w dniu 13.05.2017r w godzinach 9:00 10:00.

8.

Wpisowe do regat TANGO,SCANDINAVIA/SKIPPI 650 – 250 zł/ NAUTICA, KORSARZ – 150 zł od jednostki.
Opłata nie dotyczy klas startujących w sobotę.

9.

Otwarcie regat i odprawa sterników odbędzie się w dniu 13.05.2017 r o godz. 10:15.

10. Start do pierwszego wyścigu przewidziany jest na godz. 11:30.
Harmonogram wyścigów będzie podany podczas odprawy sterników.
11. Przewiduje się rozegranie 7 wyścigów. W przypadku rozegrania więcej niż 3 wyścigów, najgorszy wynik
zostanie odrzucony. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu jednego wyścigu.
12. Zakończenie imprezy planowane jest w dniu 14.05.2017 r. około godz. 14:30
13. Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I - III otrzymują medale i dyplomy. Nagrody wg decyzji organizatora.
14. Zmiany w załodze. Na jachcie podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób jaka została
zgłoszona do regat. Wniosek o zamianę członka załogi należy złożyć w formie pisemnej przed rozpoczęciem
wyścigu. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych, za zgodą Sędziego Głównego.
15. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez
Organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we
wszystkich materiałach dotyczących regat.
16. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie
wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek
szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
17. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w
związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.
18. W cenie wpisowego sobotni grill oraz napoje.
Stowarzyszenie Scandinavia-Skippi
Johnny Black Sailing Team
Między Żaglami
marcin@johnnyblack.pl
regaty@miedzyzaglami.pl

