XIII Regaty o Puchar Euroregionu Beskidy

ZAWIADOMIENIE O
REGATACH
Jezioro Żywieckie, 24-25 września 2016 r.

1. NAZWA REGAT
MIEJSCE

XIII Regaty o Puchar Euroregionu Beskidy
Tresna - Jezioro Żywieckie (teren ośrodka Yacht Klubu Polski Bielsko ul. Krakowska 141, 34-300
Żywiec)

TERMIN

24-25.09.2016 r. (sobota, niedziela)

2. ORGANIZATOR

Yacht Klub Polski Bielsko (biuro: Bielsko-Biała ul. Szkolna 15, tel. 33/816-62-25, 33/812-44-26
biuro@ykpb.pl www.ykpb.pl, przystań Tresna – tel. 690-656-727).

3. KLASY

Regaty są otwarte dla jachtów w następujących klasach:

Jachty
Kabinowe
do 650 cm
długości

Jachty
Kabinowe
powyżej 650 cm
długości

Nefryt

Wolna

Omega

OK Dinghy

W przypadku mniejszej niż 3 jednostki w klasie, klasy będą łączone wg uznania organizatorów.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
4.1. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszenia /druk organizatora/ oraz opłacenie wpisowego.
4.2. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu zawodów w godz. 9:00-10:00 na terenie przystani.
Uczestnik zgłaszający swój udział winien okazać dokument potwierdzający posiadane uprawnienia żeglarskie /patent lub
książeczkę żeglarską z wpisem o posiadanym stopniu/, a także dane o pozostałych członkach załogi (imię, nazwisko).
4.3. Opłata wpisowa wynosi 50 zł od każdego uczestnika regat (płatne gotówką w dniu regat).
5. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Uczestnicy startują na własne ryzyko i powinni posiadać ubezpieczenie OC, NW w zakresie obejmującym regaty
(uprawianie sportu).
6. PUNKTACJA, NAGRODY
6.1 Przewiduje się do 6 biegów, w przypadku niekorzystnych warunków regaty będą uznane po ukończeniu co najmniej
jednego biegu.
6.2 Miejsca od 1 do 3 w poszczególnych klasach są wyróżnione Dyplomami a miejsca 1 i 2 w zależności od ilości
startujących w klasie nagrodami.
6.3 Zawodnicy otrzymują w pierwszym dniu regat posiłek.
7. ZAKOŃCZENIE REGAT
Zakończenie regat przewiduje się w niedzielę ok. godz. 14:00 ( przy regatach jednodniowych ok. godz. 16:00).
8. PRAWO DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatora podczas
zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
9. PARKING, SLIP, ZAKWATEROWANIE
Parking bezpłatny. Przed regatami bezpłatne slipowanie jachtów dla osób startujących w regatach.
Chętnych do skorzystania z noclegu w domkach campingowych prosimy o jak najszybszą rezerwację u bosmana (tel. 690656-727).
Do dyspozycji uczestników i gości w czasie regat jest krąg ogniskowy. Na terenie przystani czynna jest ogólnodostępna
tawerna, w której można indywidualnie dokonać zakupu wyżywienia i napojów poza objętymi programem.

Zapraszamy gorąco wszystkich żeglarzy i sympatyków żeglarstwa do udziału w imprezie
ORGANIZATOR
Yacht Klub Polski Bielsko

