
ZAWIADoM l EN l E o REGATACH

Puchar Wielkopolski w klasie Nautica 450 - 2021

1. Regaty zaliczane są do ryklu Pucharu Polski ż aU, klasy Nautica 450.

2. Odbędą się w dniach t l-LZ wrześ nia ZOZI  r. (sobota, niedziela}

3. Baza regat:  Jacht Klub Wielkopolski, ul. Wilków Morskich L7ltg,60 - 480 Poznań

7 przyczepą moź na wjechać na teren Klubu i pozostawić ją na parkingu.

4. Organizatorem imprezy jest:  Stowarzyszenie Klasy Nautica 450.

Przedstawicielem organizatora jest:  Krzysztof Siwiec 78ż 048746, siwieck@gmail.com

5. Warunki uczestnictwa: Jacht musi posiadać znaki identyfikacyjne na ż aglu oraz waż ne

ubezpieczenie OC dla jachtu lub sternika i speł niać wymagania klasy.

6. Regaty będą rozegrane wedł ug Przepisów Regatowych Żeglarstwa2O2t-2024, tnstrukcjiZeglugi, a

takż e przepisów ż eglugowych i przepisów państwowych dotyczących organizacji regat i

bezpieczeństwa na wodzie.

7. Planowane jest rozegranie 7 wyś cigów. Przy rozegraniu minimum 4 wyś cigów najgorszy wynik

będzie odrzucony. Regaty będą uznane za waż ne przy rozegraniu minimum 1wyś cigu w imprezie.

Pierwszym wyś cigiem, zaliczanym do klasyfikacji końcowej regat jest bieg dł ugi w ramach Bł ękitnej

Wstęgi (BW} Jeziora Kierskiego, który odbędzie się w sobotę, 11wrześ nia 2021 o godz.12.00. Zasady

organizacji tego biegu opisane będą w oddzielnym zawiadomieniu o regatach.

8. Zgł oszenia zawodników ijachtów do regat należ y wykonać na platformie

https: / /www.upwind24.pl/ regatta/puchar-wielkopolski-nautica-450-2021 do dnia 10 wrześ nia 2012.

Dodatkowo. Zgł oszenie powinno zawierać następujące informacje:  - imię i nazwisko sternika izał ogi -

nazwę jachtu, nr na ż aglu - team, który reprezentować będzie dana zał oga, numer waż nego

ubezpieczenia OC jachtu. Dodatkowo prosimy o stawienie się w biurze regat w dniu razpoczęcia regat

celem podpisania dodatkowego zgtoszenia do biegu dfugiegą wg ZoR Bł ękitnej WstęgiJeziora

Kierskiego.

9. Wpisowe do regat:

r 200 PLN od jednostki pł atne do dnia 3 wrześ nia20ŁI  na konto Krzysztofa Siwca nr konta: 95 1140

2OL7 0000 4LO2a74a 7655 tytuł em: RegaĘ Kiekrz 2a2L|  POLXX, gdzie XX oznacza numer ł ódki.

o 250 pLN od jednostki pł atne w terminie póź niejszym (tj. od 4.o9.zoz1) na konto jak wyż ej.

o zał ogi bez co najmniej jednej osoby należ ącej do stowarzyszenia klasy Nautica 450, zobowiązane są

do zapł aty dodatkowej opł aty w wysokoś ci 100 PLN na konto Stowarzyszenia Klasy Nautica 450 (06

1140 2004 0000 3102 8083 7322| .

10 Planowany program regat:

o 11.09.2021 sobota

o Otwarcie regat i odprawa sterników wraz z BW jez. Kierskiego. Godzina otwarcia wg

ZoR BW Jez. Kierskiego.
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o 12.00 Start do BW Jez.Kierskiego

o po zakończeniu BW Jez.Kierskiego ok. godz. 14.00. planowane są 2 biegi na trasie wg

zał ącznika nr 1.

o 20.00 lmpreza regatowa w lokalu na terenie klubu.

. 12.09.202] .. niedziela

o 10:30 Start do pierwszego wyś cigu dnia, 4 biegi na trasie wg zał ącznika nr 1.

o 15:30 7akończenie regat, wręczenie nagród

tŁ.ł ał aga jachtu zgł aszająca stę do regat wyraż a zgodę na bezpł atne wykorzystanie swojego

wizerunku przez Organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania

regat oraz we wszystkich materiał ach dotyczących regat.

13. Wszyscy uczestnicy biorą udział  w regatach na wlasną odpowiedzialnoś ć. Zadna z czynnoŚci

wykonana lub niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia

odpowiedzialnoś ci za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z

udział u w regatach.

14. Organizator nie przyjmuje ż adnej odpowiedzialnoś ci za uszkodzenia sprzętu lub osób albo ŚmierĆ

wynikł e w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.

Poznań, L5.a8.202t
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Stowarzyszenie Klasy Nautica 450
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