Uczniowski Klub Żeglarski „Lamelka”
serdecznie zaprasza wszystkich miłośników żeglarstwa do udziału:

pod patronatem:

OCEAN SAILS Violetty i Stanisława Sawko
Burmistrza Kartuz
Prezesa Pomorskiego Związku Żeglarskiego

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Klasy regatowe: Optimist UKS
1. Organizatorzy regat:
Organizatorzy: UKŻ Lamelka Kartuzy
Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach
Sponsor generalny: Lamel Rozdzielnice Pępowo
2. Termin i miejsce regat:
MIEJSCE REGAT: Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze, jezioro
Brodno Wielkie. Adres: 83-324 Brodnica Górna ul. Żeglarska 4
3. Zgłoszenie do regat:
Regaty zostaną przeprowadzone na sprzęcie dostarczonym przez organizatora regat (15
jednakowych łodzi). W przypadku zgłoszenia się większej ilości zawodników zostaną
przeprowadzone wstępne eliminacje. Łodzie będą przydzielane zawodnikom w drodze losowania
w dniu 1 września od godz. 18.00 do dnia 2 września godz. 9.00
Regaty przeprowadzone są w oparciu o regulamin „Dżentelmnów”.
tel. kontaktowy: 509 980 780 – komandor UKŻ Lamelka, e-mail: hanna.kajeta@gmail.com
rezerwacja miejsc do 28 sierpnia 2018r.
4. Program regat:
1.09.2018r. Sobota
Godz. 17.30 - otwarcie regat „ „Old Boys Regatta ZŁOTA GÓRA 2018” w klasie OPTIMIST”,
Bankiet - uczestnicy regat + zaproszeni goście.
1.09.2018r. Niedziela
godz. 9.00 – zgłoszenia do regat
godz. 9.30 – śniadanie żeglarskie
godz. 10.00 – losowanie łódek
godz. 10.30 - start do I wyścigu i następnych,
ok. godz. 14.30 – regaty finałowe
ok. 15.00 – zupa regeneracyjna
godz. 15.30 - zakończenie regat i dekoracja zwycięzców,
5. Nagrody:

Zwycięscy 1,2,3 miejsce otrzymują puchary. Każdy uczestnik otrzyma dyplom oraz upominek
niespodziankę w drodze losowania.
6. Przepisy, ocena wyników:
Regaty rozegrane zostaną zgodnie z PRŻ 2017-2020, przepisami klas, przepisami PZŻ oraz
zawiadomieniem, Instrukcją Żeglugi, którą uczestnicy otrzymują przy zgłoszeniu do regat.
W regatach będzie stosowana punktacja indywidualna zgodnie z przepisami PZŻ.
W przypadku większej ilości uczestników zostaną rozegrane eliminacje z którego wyłoniony
zostanie skład wyścigu finałowego.
7. Łodzie trenerów i obserwatorów:
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają
akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeń.
8. Zastrzeżenie odpowiedzialności:
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna czynność
wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht.
9. Informacje dodatkowe:
- dla wszystkich uczestników przewidziany jest poczęstunek,
- każdy uczestnik przy zgłoszeniu będzie zobowiązany uiścić wpisowe w wysokości 50 zł od
osoby

