ZAWIADOMIENIE O REGATACH
REGATY ŻEGLARSKIE O PUCHAR BURMISTRZA PSZCZYNY W RAMACH
PUCHARU POLSKI W KLASIE OMEGA SPORT I STANDARD.
Organizator regat:
Urząd Miejski w Pszczynie ul. Rynek 2
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu Pszczyna ul. Basztowa 4
Uczniowski Klub Żeglarski MORIS Pszczyna ul. K. Wielkiego 5

osw.laka@gmail.com
tel.: 601 660 885 – DYREKTOR MORIS DARIUSZ ZUBER
tel.: 32 210 43 57 / 664 748 103 - BIURO MORIS EWELINA ŻUPA
Sędzia główny: Izabela Świąć
Mierniczy: Piotr Marcyaniuk
1.

Termin i ranga regat:
Regaty o Puchar Burmistrza Pszczyny rozegrane zostaną na Jeziorze
Goczałkowickim w dniach 17-19 maja 2019 roku, 43-230 Goczałkowice Zdrój, ul.
Jeziorna 87.
2. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa
2017-2020, oraz przepisami związków lub stowarzyszeń klas uczestniczących
w regatach.
3. Regaty rozegrane zostaną w klasie: OMEGA Sport, OMEGA Standard –
klasyfikowane w Pucharze Polski. Dla uznania regat za odbyte ustala się limit
jachtów w poszczególnych klasach na 3 (trzy).
4. Organizator posiada licencję PZŻ na organizowanie regat.
5. Port i biuro regat: 43-230 Goczałkowice Zdrój, ul. Jeziorna 5. Organizator
zapewnia nieodpłatnie:
- slipowanie, korzystanie z pola namiotowego i toalet na terenie rozgrywania
regat
- wyżywienie:
17.05.2019(piątek) –kolacja
18.05.2019 (sobota) – śniadanie - szwedzki stół, obiad, kolacja – grill + 2 piwa
19.05.2019 (niedziela) – śniadanie- szwedzki stół, obiad
Istnieje możliwość zamówienia wyżywienia dla osób towarzyszących w cenie
75.00 zł/os/koszt wyżywienia za całe regaty (cena obowiązuje do 6.05.2019r. – w
dniu zawodów 90.00 zł/os/koszt wyżywienia za całe regaty)

Dla wszystkich uczestników :
• kawa, herbata, kołocz
• chleb ze smalcem i ogórkiem kiszonym
- uczestnicy otrzymują również pamiątkowe koszulki - prosimy przy zgłaszaniu
podawać rozmiary noszone przez załogę (rozmiar koszulek dla załogi należy
podawać do dnia 08.05.2019, załogom zgłoszonym po tym terminie nie
gwarantujemy pamiątkowych koszulek) – druk zgłoszenia w załączniku. Istnieje
możliwość zamówienia koszulki dla osoby towarzyszącej w cenie 30zł/szt.

6. Zgłoszenia do regat: Od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia
na stronie
www.moris.pszczyna.pl, www.regaty.moris.pszczyna.pl , www.pszczyna.pl,
www.klasaomega.pl, zgłoszenia (załącznik 1) można przesyłać drogą elektroniczną
na adres: osw.laka@gmail.com
Opłata startowa z wyżywieniem w wysokości 200 zł od załogi płatna przelewem
na konto UKŻ MORiS Pszczyna: 28 8448 0004 0037 1979 2000 0001 .
Prosimy o dostarczenie potwierdzenia zapłaty!
7. Program Regat

Czwartek, 16.05.2019
20.00 Film żeglarski – ul. Bankowa w Pszczynie (w razie niepogody sala widowiskowa
Pszczyńskiego Centrum Kultury)
Piątek, 17.05.2019
16.00 – 18.00 zgłoszenia do regat, ważenie łodzi
19.00 kolacja
20.00-22.00 koncert zespołu The Nierobbers – Rynek w Pszczynie, na terenie GPW ponowne
wyświetlenie filmu żeglarskiego
Sobota, 18.05.2019
8.00 – 10.00 zgłoszenia do regat
10.00 Uroczyste otwarcie regat
11.00 – 17.00 regaty
19.00-22.00 Biesiada żeglarska – koncert Koryckiego
Niedziela, 19.05.2019
10.00-14.00 biegi
16.00 zakończenie regat i wręczenie nagród.
8. Instrukcja Żeglugi i ew. komunikaty dostępne będą po zgłoszeniu się
zawodników do regat.

9. Opłata startowa z wyżywieniem: 200zł od załogi płatna przelewem
Oprócz wpisowego obowiązuje opłata startowa na rzecz PZKO zgodnie z
regulaminem Pucharu Polski klasy Omega 2019.
10. Pomiary i ważenie jachtów: Dopuszczenie do regat jest możliwe tylko po
uzyskaniu zgody od mierniczego regat.
11. Otwarcie regat: Oficjalne otwarcie regat Pucharu Polski w klasie Omega
odbędzie się w dniu 18 maja 2019 roku o godzinie 10.00 na terenie GPW.
12. Start do I wyścigu: Planowany na godzinę 11.00
13. Starty do kolejnych wyścigów: zgodnie z komunikatami Sędziego Głównego.
14. Wyścigi: Organizator planuje rozegranie 9-ciu wyścigów. W przypadku
rozegrania więcej niż 3, odrzucony zostanie najgorszy wyścig.
- 18 maja 2019 start godzina 11.00
- 19 maja 2019 start godzina 10.00
15. Wyniki: W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani sternicy, którzy nie
ukończyli żadnego wyścigu. Regaty zostaną uznane za odbyte po przep rowadzeniu
przynajmniej jednego wyścigu.
16. Zakończenie regat: zakończenie regat planuje się ok. godziny 16.00 w dniu
19 maja 2019 roku.
17. Nagrody:
•

Załogi sklasyfikowani na miejscach I – III otrzymują puchary
i dyplomy;

•

Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy;

•

Nagrody wg klasyfikacji ogólnej omega standard i sport: (bony do
wykorzystania w sklepie żeglarskim)
I miejsce – 1000 zł
II miejsce – 800 zł
III miejsce – 600 zł
(kwoty mogą ulec zmianie z zależności od liczby uczestników)

•

Nagrody w klasyfikacji AZS Sailing CUPOmega Standard i Sport: (bony do
wykorzystania w sklepie żeglarskim)
I miejsce – 400 zł
II miejsce – 300 zł
III miejsce – 200 zł
(kwoty mogą ulec zmianie z zależności od liczby uczestników)

18. Przepisy żeglugowe: Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek
przestrzegania n/w przepisów żeglugowych:

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz . 43 z
2001r.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia
warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne. (Dz.U. nr 57, poz 358
z 1997 r.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. nr 212, poz 2072
z 2003 r.)
19. Sternik jachtu:

Osoba zgłoszona jako sternik jachtu zobowiązana jest

do osobistego prowadzenia („obsługiwania urządzenia sterowego”) jachtu będącego
w wyścigu.
20. Załoga

jachtu

zgłaszająca

się

do

regat:

wyraża

zgodę

na

bezpłatne

wykorzystanie prze Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu
w środkach masowego przekazu, oraz w materiałach dotyczących regat w celu
reklamy i promocji regat.
21. Na jachcie podczas wyścigu powinny znajdować się wszystkie osoby zgłoszone
jako załoga. Wniosek (w formie pisemnej) o zmianę członka załogi należy złożyć
przed rozpoczęciem wyścigu. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych
za zgodą Sędziego Głównego.
22. Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator
nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo
śmierci wynikłych w związku z udziałem w regatach – przed rozpoczęciem, podczas
oraz po regatach. Żadna

z czynności

wykonana lub nie

wykonana przez

Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowi edzialności
za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą
z udziału w regatach.
23.

Jachty

startujące

w

regatach

muszą

posiadać

widoczne

oznakowanie

identyfikacyjne w postaci numeru, nazwy umieszczonych na żaglu, burtach jac htu.
24. Ubezpieczenie: sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną
na czas wyścigów polisę OC obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe
podczas wyścigów. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem
do regat.

