ZAWIADOMIENIE O REGATACH

IV REGATY PUCHARU KLUBU PJN 2013
W PORCIE JACHTOWYM NIEPORĘT
Regaty rozegrane zostaną w dniu 28 lipca 2013r. w klasie Laser Bahia oraz w innych klasach
zgłoszonych w ilości co najmniej 3 sztuk.
Zgłoszenia przyjmowane są od godz. 8.00 w niedzielę 28 lipca 2013r. Inne klasy nie wymienione w
zawiadomieniu muszą zgłosić zamiar startu w regatach przynajmniej 3 dni przed imprezą. Odprawa
sterników nastąpi o godz. 10.00 w dniu 28 lipca 2013r ., start do pierwszego wyścigu godz. 11.00
Start ostatniego możliwego wyścigu, nie później niż 15.00.
Miejsce: Jezioro Zegrzyńskie – Port Jachtowy Nieporęt, ul. Wojska Polskiego 3, Nieporęt
1. Organizacja regat
Organizatorem regat jest Port Jachtowy Nieporęt, ul. Wojska Polskiego 3, Nieporęt,
Tel 0-22 772 5000, info@portnieporet.pl
2. Biuro Regat mieścić się będzie w bosmanacie Portu Jachtowego Nieporęt
3. Przepisy
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z PRŻ ISAF 2013-2016, Zawiadomieniem o regatach oraz Instrukcją
Żeglugi. Trasa regat stanowić będzie załącznik nr 1 do Instrukcji Żeglugi.
4. Zgłoszenia do regat
Wstępnych zgłoszeń można dokonać faksem lub pocztą elektroniczną wraz z potwierdzeniem
wypłaty wpisowej na nr konta: 73 8013 1029 2003 0013 9999 0001 Bank Spółdzielczy w Legionowie
Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w Biurze Regat w dniu 28 lipca 2013r w godz. od 8.00 do
10.00.
Każdy jacht musi posiadać ważne ubezpieczenie OC i okazać je podczas zgłoszenia do regat.
5. Opłaty
Pobierana będzie opłata wpisowa do regat w wysokości 50 zł od startującego zawodnika.
Zawodnicy czarterujący jachty Laser Bahia na regaty klubu PJN uprawnieni są do zniżki na czarter
jachtu z genakerem – koszt czarteru na cały dzień 200 zł.
Ilość jachtów Laser Bahia jest ograniczona.
Pierwszeństwo mają osoby, które wpłaciły zaliczkę w celu rezerwacji jachtu.

6. Instrukcja Żeglugi
Instrukcja Żeglugi ogłoszona będzie w dniu 28 lipca 2013r w Biurze regat podczas przyjmowania
zgłoszeń.
7. Punktacja
Przewiduje się rozegranie 5 wyścigów.
Po rozegraniu 4 wyścigów najgorszy rezultat będzie odrzucony.
Dla uznania regat za ważne musi odbyć się 1 wyścig.
8. Nagrody
Nagrodą całego cyklu Klubu Lasera (regat w klasie Bahia) jest Puchar Przechodni. Zwycięzcy
poszczególnych edycji otrzymują dyplomy i medale.
9. Klasyfikacja Generalna
W każdej edycji Regat jest do zdobycia maksymalnie 25 punktów. Za pierwsze miejsce zwycięzca
dostaje 25 punktów, za drugie miejsce przyznajemy 24 punkty, za trzecie 23 aż do 1 punktu. W
przypadku mniejszej liczby załóg startujących niż 25, ostatnia załoga otrzyma odpowiednią ilość
punktów (np. przy 18 załogach, ostatnia załoga otrzyma 6 punktów). Po rozegraniu całej serii Regat o
Puchar Klubu PJN 2013 najgorszy rezultat będzie odrzucony. Zwycięzcą całego Pucharu w klasyfikacji
generalnej zostanie załoga, która w sezonie 2013 zbierze największą liczbę punktów.

