1.

Regaty odbędą się w dniach 21-22 maja 2016 r. (sobota, niedziela).

2.

Miejsce regat: rozpoczęcie – Yacht Club Rybnik, ul. Cisowa 2 – Przystań przy Ośrodku
Szkoleniowo Wypoczynkowym „Stodoły”.

3.

Organizatorem są: Yacht Club Rybnik przy współpracy ze Scandinavia Yachts
i Stowarzyszenie Scandinavia-Skippi oraz Johnny Black Sailing Team.

4.

Klasy jachtów: Scandinavia 650 / Skippi 650
 warunkiem rozegrania regat w klasie jest start minimum 4 jachtów.

5.

Regaty będą rozegrane według przepisów ISAF 2013-2016, PZŻ 2013-2016,
przepisów pomiarowych klas startujących, Instrukcji Żeglugi, a także przepisów
żeglugowych i przepisów państwowych dotyczących organizacji regat i bezpieczeństwa
na wodzie.

6.

Instrukcja żeglugi będzie dostępna w biurze regat.

7.

W regatach klasy Scandinavia 650 / Skippi 650 planowane jest rozegranie 7 wyścigów.

8.

Przy rozegraniu minimum 4 wyścigów najgorszy wynik będzie odrzucony.
Regaty będą uznane za ważne przy rozegraniu minimum 1 wyścigu w imprezie.

9.

Zgłoszenia zawodników do regat przyjmowane będą do dnia 21.05.2016 r. poprzez
wypełnienie wzoru formularza załączonego do zawiadomienia droga mailową:
k.pajak@yachtclubrybnik.pl oraz d.miarka@yachtclubrybnik.pl jak i osobiście w Yacht
Clubie Rybnik. Telefon kontaktowy: 793 650 022 oraz 792 122 007.

10.

Wpisowe do regat wniesione do dnia 21.05.2016 r. wynosi:
Scandinavia 650 / Skippi 650 – 200 złotych od załogi
na konto:
08 1060 0076 0000 3380 0015 7089
właściciel konta: Klub Sportowy Yacht Club Rybnik

11.

Zgłoszenia po 20.05.2016 będą przyjmowane na formularzach w Biurze Regat: Rybnik,
ul. Cisowa 2, Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy „Stodoły” w godz. 1700-2000 oraz
w dniu regat do godziny 800-930.

12.

Slipowanie w Ośrodku „Stodoły”.

Program regat
21.05.2016 – sobota
1000 Uroczyste otwarcie regat i odprawa sterników.
1115 Start do pierwszego wyścigu.
1900 Regatta Party / DJ / grill dla wszystkich uczestników.
22.05.2016 – niedziela
1000 Start do pierwszego wyścigu dnia.
1500 zakończenie wraz z wręczeniem nagród dla pierwszych trzech zespołów.
13.

Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowania identyfikacyjne.

14.

Wymagane jest, aby jachty zgłoszone do regat nosiły reklamy dostarczone przez
organizatora.

15.

Jachty zgłoszone do regat muszą posiadać ważne ubezpieczenie OC.

16.

Wszyscy uczestnicy biorą udział w
i posiadać aktualne ubezpieczenie załogi.

17.

Prawo do wizerunku: zgłaszając się do regat uczestnicy, armatorzy i ich goście
wyrażają zgodę na fotografowanie, filmowanie osób i jachtów w czasie imprezy oraz
dają organizatorowi oraz sponsorom prawo na publikowanie i nadawanie tych
materiałów we wszystkich mediach w celach promocyjnych, wydawniczych
i reklamowych.

18.

Zakwaterowanie.
 noclegi:
 Ośrodek „Kotwica”, tel: „YCR” 793 650 022;
 Hotel „Stodoły” Rybnik-Stodoły, ul. Cisowa 2, http://www.stodoly.pl/;
 wyżywienie – prowiant dla załóg na wodzie oraz wieczorne grill party;
 parking na terenie ośrodka.

19.

Nagrody:
Pierwsze trzy załogi Scandinavia 650 / Skippi 650 otrzymują medale i puchary oraz
nagrody ufundowane przez sponsorów.

20.

Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia
uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za spowodowaną szkodę
wynikającą z udziału w regatach.
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Rybnik 14.04.2016 r.
ORGANIZATOR

