Projekt Zawiadomienia z dnia 15 marca 2019

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Regaty o Puchar Dzielnicy Wisła
Warszawa 21 -23.06.2019

1.Organizatorzy
Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, 03-420 Warszawa, ul. Szwedzka 6 lok. 82, oraz VMG
ORKISZ Sp. zoo, ul. Smulikowskiego 4, 00-389 Warszawa.
2.Przepisy
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami Przepisy Regatowe Żeglarstwa (WS) 20172020, zawiadomieniem o regatach i instrukcją żeglugi dostarczoną podczas potwierdzania
zgłoszeń do regat.
3.Regaty zostaną rozegrane w klasach
- Omega Sport
- Omega Standard
- Retro Omega
- Klasa Open
- DZ
*W przypadku zgłoszenia mniej niż 5 jednostek w klasie, starty klas mogą zostać połączone.
**Za wyjątkiem klasy DZ, gdzie oddzielna klasyfikacja odbędzie się przy min 2 zgłoszonych
jednostkach.
4.Termin i miejsce rozegrania regat
Regaty odbędą się w dniu 21-23.06.2019 r. na warszawskim odcinku Wisły, na wysokości
Bulwarów Wiślanych im Jana Karskiego, między mostami – Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim.
Biuro regat będzie zlokalizowane w Punkcie Informacji Turystycznej na Bulwarze im. Jana
karskiego (w pawilonie Green Cafe Nero).

Miejsca slipowania, parkingu dla przyczep i zawodników zostanie wskazane w „Informatorze
Regat” publikowanym do 22 maja 2019 roku. Cumowanie w dniu 22 czerwca w miejscu
wyznaczonym przez organizatora będzie bezpłatne.
5.Zgłoszenia do regat
Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeń
dostępnego na stornie www.zaglewarszawskie.pl/regaty na adres info@zaglewarszawskie.pl
i opłacenie wpisowego do 31 maja 2019 roku
Dopełnienie formalności (podpis, okazanie ubezpieczenia, zdjęcie załogi), nastąpić może
w biurze regat w biurze regat w dn. 21.06.2019 w godz. 12.00 – 20.00 oraz 22.06.2019 w godz.
8.00 – 10.00
6. Wpisowe do regat
Wpisowe do regat wynosi 40 zł od każdego pełnoletniego członka załogi
i 20 zł od każdego niepełnoletniego członka załogi we wszystkich klasach, za wyjątkiem DZ
gdzie koszt wpisowego to 10 zł od osoby bez względu na wiek.
Wpłatę wpisowego do regat można dokonać na konto bankowe:
mBank: 31 1140 2004 0000 3102 7749 6095
Adresat przelewu: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko sternika/załoganta.
Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy, w nim m.in. pamiątkowa koszulka regat, zaproszenie
na Sailors Party i wydarzenia towarzyszące.
7.Program regat
Piątek 21.06.2019
12:00 – otwarcie biura Regat
20:00 – żeglarskie spotkanie integracyjne nad Wisłą
Sobota 22.06.2019
11:00 – oficjalne otwarcie Regat i doprawa sterników
11:30 – start do pierwszego wyścigu

18:00 – start do wyścigu o Puchar Wianków
20:30 – Sailors Party
Niedziela 23.06.2019
11:00 – start do pierwszego wyścigu
12:00 – żeglarska strefa na bulwarach
17:00 – zakończenie Regat
8.Instrukcja żeglugi
Instrukcja żeglugi dostępna będzie dla zawodników w biurze regat. Wszystkie inne komunikaty
umieszczane będą na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej w biurze regat
9.Punktacja
W regatach stosowany będzie system małych punktów zgodnie z Dodatkiem A PRŻ(WS) 2017
- 2020. Po rozegraniu minimum czterech wyścigów 1 wynik zostanie odrzucony.
10. Nagrody
Puchary, dyplomy i nagrody przewidziane są dla załóg zajmujących pierwsze trzy miejsca
w swojej klasie.
11.Odpowiedzialność
Sternik Jachtu: osoba zgłoszona jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego
prowadzenia (obsługiwania urządzenia sterowego) jachtu będącego w wyścigu.
Zawodnicy: uczestniczą w Regatach wyłącznie na własne ryzyko – Organizator nie przyjmuje
żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób, albo śmierci wynikłe w związku
z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po Regatach.
Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestnika
regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez
zawodników /sternik, załoganci/ lub ich jacht. Sternik Jachtu jest odpowiedzialny za
wyposażenie jachtu zgodne z przepisami.
12. Warunki uczestnictwa
Sternik jachtu winien posiadać odpowiednie uprawnienia żeglarskie. Jacht musi posiadać znaki

identyfikacyjne na żaglu oraz ważne ubezpieczenie OC. Wymagane jest, aby jachty zgłoszone
do regat nosiły reklamy dostarczone przez organizatora w miejscu wskazanym w instrukcji
żeglugi i zgodnie z regulacją 20 World Sailing – Kodeks reklamowana. W trakcie wszystkich
wyścigów będzie obowiązywał wymóg założenia kamizelek asekuracyjnych.

13. Wizerunek
Załoga zgłoszona do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie przez Organizatora
i sponsorów Regat o Puchar Dzielnicy Wisła swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach
masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji „Regat
o Puchar Dzielnicy Wisła”, Żagli Warszawskich przez organizatora, partnerów
i Sponsorów imprezy.
14. Zmiany w załodze
Na jachcie podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób jaka została zgłoszona do
regat. Wniosek o zamianę członka załogi należy złożyć w formie pisemnej przed rozpoczęciem
wyścigu. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych, za zgodą Sędziego Głównego.
15. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 – Informator Regat
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące danych osobowych

