XV Regaty o Puchar
Krystyny Chojnowskiej – Liskiewicz
w klasie „Optymist”
Ostróda 1 maja 2018

Klub Żeglarski Ostróda

Klub Żeglarski Ostróda
www.zagle.ostroda.pl

ZAWIADOMIENIE
XV Regaty o Puchar Krystyny Chojnowskiej Liskiewicz
w klasie „ OPTYMIST”
1. Regaty zostaną rozegrane w dniu 1 maja 2018 na akwenie jeziora
Drwęckiego.
2. Regaty zostaną rozegrane na podstawie niniejsze instrukcji żeglugi oraz
zgodnie z aktualnymi przepisami żeglarstwa regatowego i komunikatami
Komisji Regatowej.
3. Jednostki do rozegrania regat zapewnia organizator.
4. Rejestracja i zgłoszenie do regat na drukach dostarczonych przez
organizatorów w biurze regat – Klub Żeglarski Ostróda ul. Józefa
Sowińskiego 12.
5. Program Regat:
8:30 – 9:40 - Zgłaszanie załóg w Biurze Regat
9:00 - Uroczyste Otwarcie Regat
9:40 - Odprawa sterników, losowanie eliminacji.
10:00 – Start do I Wyścigu
16:00 Zakończenie regat, ogłoszenie wyników, rozdanie nagród
7. Regaty zostaną rozegrane w dwóch kategoriach
I – Juniorów do 18 roku życia (liczy się pełna data urodzenia)
II – Seniorów od 18 roku życia.
8. Kolejność startów i czas rozegrania poszczególnych będą podane na
odprawie sterników.
9. Regaty zostaną rozegrane systemem pucharowym.
10. System punktacji oraz komunikaty będą podane na tablicy ogłoszeń.
11. Wpisowe do regat 10 zł
12. Zwycięzcy regat otrzymują puchary, dyplomy oraz medale do III miejsca
13. Wśród uczestników zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe
14. Organizatorzy – Klub Żeglarski Ostróda, Gmina Miejska Ostróda
15. Postanowienia końcowe:
a) Uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.
b) Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne szkody i
wykroczenia spowodowane prze uczestników.
c) Obowiązkiem sternika i załogi jest przestrzeganie obowiązujących
przepisów bezpieczeństwa na wodzie oraz innych wymagań
dotyczących żeglugi po akwenie jeziora Drwęckiego, jak też uwag
organizatorów.
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Program Regat:

8:30 – 9:40 - Zgłaszanie załóg w Biurze Regat.
9:00 - Uroczyste Otwarcie Regat.
9:40 - Odprawa sterników, losowanie eliminacji.
10:00 - Start do I Wyścigu.
13:30 - Zakończenie regat, ogłoszenie wyników,
rozdanie nagród.

