Zawiadomienie o regatach KŻ „Halny” Bielsko-Biała, ul.1 Maja 45-47
XXVII Memoriał Adama Banaszka - Mistrzostwa Śląska w klasie Omega
14-15 sierpień 2021r. Jezioro Żywieckie - Zarzecze
1.Termin i miejsce regat:
Regaty odbędą się w dniach 14-15.08.2021r. na Jeziorze Żywieckim.
Bazą imprezy będzie przystań KŻ „Halny”, Wyspa oraz tereny przyległe.
2.Organizator regat:
KŻ „Halny” z Bielska-Białej, Komandor Regat Mirosław Dunat tel. 601 469 384.
3.Przepisy:
Regaty będą rozgrywane zgodnie z PRŻ 2021-2024 z przepisami klasowymi Związku Klasy Omega i instrukcją żeglugi oraz
Zasadami Organizacji Żeglarskich Regat Sportowych w klasach amatorskich nie objętych systemem rywalizacji sportowej PZŻ.
Ustawa z dnia 21.12.2001r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz. 43 z 2001r.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06. maja 1997r.w sprawie
określenia warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne (Dz.U. nr 57, poz. 358 z 1997r.)

4.Uczestnictwo w regatach:
Załogi jachtów startujących w regatach muszą spełniać następujące warunki:
a. sprzęt - wymogi przepisów klasowych (nie dotyczy jachtów kabinowych i klasy wolnej)
b. uprawianie żeglarstwa zgodnie z przepisami PZŻ
c. załogi startują na własną odpowiedzialność
5.Klasa i kategorie:
Prowadzone będą następujące klasy:
Klasa Omega Standard - Mistrzostwa Śląska w klasie Omega
6. Zgłoszenia:
a. zgłoszenia imienne załóg do regat wg obowiązującego wzoru przyjmuje Biuro Regat „Tawerna Wyspa” od godz.17.00 do 21.00
w dniu 13.08.2021 oraz od 08.00 do 09.45 w dniu 14.08.2021
b. wraz z przyjęciem zgłoszenia sternicy otrzymują instrukcję żeglugi.
c. wpisowe do regat 30 PLN / osoba
(każdy uczestnik otrzymuje: identyfikator, koszulkę, grę planszową „Kuchenny Poker” oraz bony żywnościowe).
d. rezerwacja noclegów: Mirosław Dunat tel. 0601 469 384, e-mail: mirond@wp.pl
e. sędzia główny regat Marian Krupa - sędzia klasy państwowej - licencja nr 93
7. Nagrody i program regat.
Szczegółowy Regulamin Nagród i Program Regat ogłoszony będzie w dniu otwarcia regat.
Przewiduje się dyplomy, medale, patery żeglarskie i nagrody rzeczowe dla miejsc od I do III.
8. Dojazd
Z Bielska-Białej w kierunku na Żywiec. Za Łodygowicami należy skręcić w lewo, w kierunku na Tresną.
W Zarzeczu rozmieszczone zostaną tablice kierunkowe.
Z żeglarskim pozdrowieniem
Komandor Regat
Mirosław Dunat
Program regat:
13.08.2021
17.00 - 21.00 Otwarcie biura regat „Tawerna Wyspa”, przyjmowanie zgłoszeń
14.08.2021
08.00- 09.45 przyjmowanie zgłoszeń
10:00 Uroczyste otwarcie regat
11:00 Start do I wyścigu, następne wyścigi wg komunikatów KS
17:00 Otwarcie sceny - koncerty
15.08.2021
10:00 start do kolejnych wyścigów, Klasa Omega Standard
15:00 uroczyste zakończenie Regat.
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