ZAWIADOMIENIE O
XXVI REGATACH „SAMOTNIKÓW”
O MEMORIAŁ im. LEONIDA TELIGI

1. ORGANIZATOR
Jacht Klub Morski „GRYF” w Gdyni
81-345 Gdynia al. Jana Pawła II 11A
Tel./ fax 058 620 23 61 e-mail: klub@jkmgryf.pl
Nr konta: ING Bank Śląski o/Gdynia 11 1050 1764 1000 0023 1353 6381
2. TERMIN I MIEJSCE REGAT
Regaty odbędą w dniach 9-10 lipca 2016 r. na wodach Zatoki Gdańskiej.
3. PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa edycji 2013-2016 ISAF, COLREG 1972,
przepisami klas ORC i KWR, Instrukcją Żeglugi i Zawiadomieniem o Regatach.
Regaty są żeglarską imprezą amatorską.
4. UCZESTNICTWO, KLASY, PODZIAŁ NA GRUPY
W regatach może wziąć udział każdy jednokadłubowy jacht morski, zdolny do żeglugi na akwenie regat.
Regaty odbędą się jeżeli zgłosi się co najmniej 5 jachtów.
Przewiduje się klasy:
- ORC Club (obowiązkowo dla wszystkich jachtów, które mają świadectwo ORC)
- KWR (tylko dla jachtów, które nie mają świadectwa ORC a mają świadectwo KWR)
- OPEN (tylko dla jachtów, które nie mają żadnego świadectwa pomiarowego)
Jacht może startować tylko w jednej klasie.
Nie przewiduje się podziału na grupy.
5. ZGŁOSZENIE DO REGAT I PRZEGLĄD DOKUMENTÓW
Zgłoszeń można dokonać przez formularz zgłoszeniowy na stronie Organizatora lub przez dostarczenie (e-mailem,
faksem, osobiście) wypełnionego oficjalnego formularza zgłoszeniowego (do pobrania ze strony Organizatora lub z
sekretariatu) do siedziby Organizatora.
Zgłoszenie należy uzupełnić przez dostarczenie do organizatora: ubezpieczenia OC na regaty, dowodu wpłaty
wpisowego (e-mail, fax, osobiście) w terminie do piątku 8 lipca.
Ostateczne przyjmowanie zgłoszeń i przegląd dokumentów nastąpi w piątek 8 lipca
w godz. 16:00 - 19:00 w siedzibie Organizatora.
Świadectwa jachtów będą pobierane z internetu przez Organizatora.
6. WPISOWE DO REGAT
Do dnia 1 lipca - 60 zł.
Od dnia 2 lipca - 120 zł.

7. PROGRAM REGAT
Obowiązkowa odprawa kapitanów odbędzie się 9 lipca o godz. 08:45 w siedzibie Organizatora.
Wyścigi odbędą się w dniach:
a) sobota, 9 lipca 2016r.
Pierwszy bieg - godz. 10:00
Drugi bieg - 15 min. po ukończeniu pierwszego biegu przez ostatniego zawodnika.
b) niedziela, 10 lipca 2016r.
Jedyny tego dnia (trzeci bieg regat) – godz. 10:00
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród planowane jest 10 lipca o godz.14:00 w siedzibie Organizatora.
W zależności od warunków na wodzie zakończenie może zostać przyspieszone lub opóźnione.
8. UBEZPIECZENIE I ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko (patrz przepis 4. Decyzja o uczestnictwie w wyścigu).
Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób lub śmierci wynikłych w
związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.
Wymagane jest odpowiednie ubezpieczenie jachtu od odpowiedzialności cywilnej na okres regat.
9. POMIARY KONTROLNE
Podczas regat mogą być dokonane pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia określonych przepisami regatowymi i
klasowymi.
10. WYNIKI
Jachty klasyfikowane będą:
- po przeliczeniu wg formuły ORC
- po przeliczeniu wg formuły KWR dla jachtów, które nie mają świadectwa ORC
Wyniki klasyfikacji ORC będą liczone metodą „performance line” (PLT/PLD).
Łączna klasyfikacja będzie obliczana metodą małych punktów.
11. NAGRODY
Nagrodę główną - MEMORIAŁ im. LEONIDA TELIGI oraz nagrodę pieniężną otrzymują jachty sklasyfikowane jako
pierwsze po przeliczeniu wg ORC oraz osobno wg KWR.
Za zajęcie miejsc II i III po przeliczeniu ORC - nagrody pieniężne.
Za zajęcie miejsc II i III po przeliczeniu KWR - nagrody pieniężne.
Za zajęcie I miejsca na mecie w klasie OPEN - nagroda pieniężna.
12. INFORMACJE DODATKOWE
Jachty startujące w regatach mają zapewniony bezpłatny postój w Marinie Gdynia.
Gdynia, dnia 25 stycznia 2016r.
ZARZĄD JKM „GRYF”

