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Zawiadomienie o Regatach
-Zaproszenie
XLIII Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Pilskiego OZŻ
w klasach: Optimist, Cadet, Laser Pico, Europa, OK-Dinghy i Finn

31.08-01.09.2019r

(Chodzież – jez. Miejskie)

1. CEL REGAT, ORGANIZATOR
Regaty są imprezą mistrzowską (43 edycja) dla klas: Optimist (z podziałem na dwie grupy: do lat 11
włącznie i od 12 lat), Cadet, Laser Pico, Europa, OKD, Finn. Mistrzostwa Pilskiego OZŻ mają na celu
wyłonienie Mistrzów Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego na 2019r w formule „open”, w
klasach objętych programem regat. Organizatorem regat jest Pilski OZŻ oraz ChKŻ LOK w Chodzieży.
2. TERMIN I MIEJSCE
31 sierpnia - 01 września 2019 r. ( sobota – niedziela ) - jez. Miejskie w Chodzieży
Baza regat: Przystań Klubu ChKŻ LOK w Chodzieży
3. UCZESTNICTWO
W regatach mogą uczestniczyć także reprezentanci klubów zrzeszonych w innych OZŻ aniżeli Pilski
Okręgowy Związek Żeglarski ( formuła open ) oraz osoby nie zrzeszone.
 Regaty w klasie odbędą się, jeżeli do regat zgłoszą się, co najmniej 3 jachty.
 Warunkiem dopuszczenia do regat – poza wniesieniem opłaty wpisowego – jest przedłożenie
Komisji Sędziowskiej:
 Czytelnie wypełnionego druku zgłoszenia obowiązującego w regatach sportowych
(druki będą dostępne w sekretariacie KS)
 Polisy ubezpieczenia OC jachtu zgłoszonego do regat
 Wszystkie jachty muszą posiadać czytelne oznakowanie na żaglu, oraz wymagane środki
ratownicze.
 Każdy uczestnik regat startuje na własne ryzyko i jest całkowicie odpowiedzialny za
szkody, które wyrządzi. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu
powstałych szkód.
4. ZGŁOSZENIA
– należy dokonać w biurze regat na terenie Chodzieskiego Klubu Żeglarskiego LOK, najpóźniej w dn.
31.08.2019r. w godz. 08.00 – 09.30
– wpisowe do regat dla klas sportowych wg cennika POZŻ: 25 zł / jacht (nie zrzeszeni 40 zł / jacht),

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REGAT
 Wg. PRŻ 2017-2020, niniejszego zawiadomienia, oraz Instrukcji Żeglugi, która opublikowana zostanie
na tablicy ogłoszeń regat 30.08.2019r. do godz. 19.00
 Przewiduje się przeprowadzenie w każdej klasie 7 wyścigów,
 W przypadku rozegrania 4 wyścigów, jeden najgorszy rezultat zostanie odrzucony,
 Regaty w klasie będą ważne, jeżeli przeprowadzony zostanie min. 1 wyścig.

6. RAMOWY PROGRAM MINUTOWY REGAT

31 sierpień 2019 (sobota)
8.00 - 9.30 - przyjmowanie zgłoszeń ostatecznych
10.00 - 10.15 - otwarcie regat
11.10 - start do 1 wyścigu.
- termin dalszych wyścigów określa SG .
ok. 14.00 – 15.00 - przerwa obiadowa (termin startu do kolejnego wyścigu określi komunikat).

01 wrzesień 2019 (niedziela)
10.45 - start do 1 wyścigu dnia (następne wg SG)
15.00 - zakończenie regat ( czas zakończenia może ulec opóźnieniu).
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NAGRODY
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Mistrzowie i Wicemistrzowie otrzymują puchary
Dla wszystkich uczestników przyznane będą dyplomy.

INNE INFORMACJE


Zakwaterowanie, ekipy/ uczestnicy organizują we własnym zakresie
- istnieje możliwość rozbicia namiotu na terenie bazy regat.
 Uczestnicy regat akceptują możliwość bezpłatnego wykorzystania przez organizatora i
sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w
materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.

Osoby do kontaktu:
- Michał Gmaj tel. : 504 288 724
- Eugeniusz Sobkowski tel. : 797 664 300

Zapraszamy do Chodzieży!
Z żeglarskim pozdrowieniem

Organizatorzy regat

