XIII Międzynarodowe Regaty im. Jarka Rąbalskiego – Nowa Pasłęka – lipiec 2015 r
Pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ZAWIADOMIENIE O XIII MIĘDZYNARODOWYCH REGATACH IM. JARKA RĄBALSKIEGO
1. Termin i miejsce regat
•

Regaty odbędą się w dniach 24-26 lipca 2015 r. Rozgrywanie wyścigów w sobotę 25 lipca.
Dzień rezerwowy - niedziela 26 lipca.

•

Port regat: Nowa Pasłęka, przystań przy Hotelu „Dom Rybaka”.

•

Trasa regat usytuowana będzie na Zalewie Wiślanym, na zachód od Nowej Pasłęki, a oznakowana
będzie pławami pneumatycznymi.

2. Organizator: Yacht Club Zalewu Wiślanego „Nowa Pasłęka” , Hotel „DOM RYBAKA” Stara Pasłęka
Komandor Regat: Ryszard Doda - „Dom Rybaka”; kontakt: e-mail: ryszarddoda@op.pl tel.: +48510191935
3. Sponsorzy: Roman Putała- Gospodarstwo Rolne „Jagmar”, Żaglownia APOLLO SAILS , Lokalna Organizacja
Turystyczna Elbląg, Wodąciągi Miejskie Braniewo
4. Jachty startujące i załogi
W regatach mogą brać udział jachty posiadające aktualny pomiar KWR. Przewiduje się podział jednostek na
trzy grupy startowe. Przynależność jachtów do poszczególnych grup rozstrzygana będzie przez Komisję
Regatową. Lista startowa z podziałem na grupy zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Biura Regat na 1 godz.
przed startem do wyścigów. Wymagania szczegółowe:
•

Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie w postaci numerów
rejestracyjnych na żaglach lub napisu identyfikacyjnego na kadłubie.

•

Limit jachtów w poszczególnych grupach , konieczny do uznania regat za odbyte, ustala się na cztery
jednostki (4).

•

We wszystkich grupach jachtów wymagana jest załoga minimum dwuosobowa.

•

Liczba i skład członków załogi w czasie regat nie może się zmieniać bez zgody Komisji Regatowej.

•

Minimalny wiek członka załogi wynosi 7 lat.

5. Wyniki
W regatach stosowane będą współczynniki przeliczeniowe KWR na rok 2015.
Planuje się rozegranie 3 wyścigów po trasie „śledziowej” - na wiatr i z wiatrem.
O zwycięstwie w regatach zadecyduje najwyższa łączna liczba

punktów, zdobytych w poszczególnych

wyścigach. W przypadku równej ilości punktów, o wyższej lokacie zadecyduje wyższe miejsce w ostatnim
wyścigu. Jednostki, które nie ukończą żadnego wyścigu nie będą sklasyfikowane. Regaty zostaną uznane za
ważne przy rozegraniu 1 (jednego) wyścigu.
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6. Przepisy
Regaty zostaną rozegrane według:

Przepisów Regatowych Żeglarstwa ISAF, niniejszego Zawiadomienia o

regatach, Instrukcji Żeglugi, przepisów pomiarowych „Formuła Pomiarowa KWR”.
7. Protesty
Zgodnie z Instrukcją Żeglugi.
8. Inne postanowienia
•

Załoga jachtu zgłaszając się do regat wyraża zarazem zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego
wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz na archiwizację tych danych przez
organizatora.

•

Uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności, wykonana lub
nie wykonana przez organizatorów, nie zwalnia uczestników regat z odpowiedzialności za
jakąkolwiek szkodę , wynikającą z udziału w regatach , a spowodowaną przez tych uczestników lub
ich jachty.

•

W dniach 24-26 lipca 2015 r. tor na podejściu do ujścia rzeki, wraz z odcinkiem żeglownym rz. Pasłęki
od ujścia do mostu saperskiego, będą zamknięte dla żeglugi jachtami codziennie, w godzinach od
22:00 do 05:00 dnia następnego. Jednostki przebywają na tym szlaku, po jego zamknięciu, wyłącznie
na własne ryzyko, a organizator regat nie zapewnia asysty, w przypadku jakichkolwiek awarii.

•

Głębokość toru wodnego na podejściu do rz. Pasłęki wynosi aktualnie 1,30 m.

9. Ubezpieczenie
Jachty nie posiadające aktualnej polisy OC startują na wyłączne ryzyko osób zgłaszających jachty do regat.
10. Zgłoszenia i wpisowe
Zgłoszenia, wraz z opłatą wpisowego, przyjmowane będą w Biurze Regat, w terminie podanym w programie
imprezy. Wpisowe do regat wynosi 100,00 zł od jachtu.
11. Program
•

Patrz: Załącznik

12. Nagrody, inne świadczenia i usługi dla zawodników
•
•
•

Za pierwsze miejsce w grupie w każdym z wyścigów – puchary
Za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w grupie w klasyfikacji generalnej - puchary,
nagrody i upominki dla wszystkich sklasyfikowanych jachtów.
W ramach opłaty startowej (wpisowe) organizatorzy zapewniają zawodnikom/jachtom:
•

miejsce przy kei, dostęp do toalet, parking dla samochodów i przyczep (niestrzeżony),

•

nagrody rzeczowe i wstęp na bankiet,

•

udział w festynie „Dni Nowej Pasłęki”.
Informacja o lokalnych ofertach noclegowych dostępna m.in. na stronach:

domrybaka@op.pl

http://meteor.turystyka.pl/noclegi,nowa-pasleka,0.html
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ORGANIZATORZY
Załącznik: program imprezy
Załącznik do Zawiadomienia o regatach

PROGRAM XIII MIĘDZYNARODOWYCH REGAT im. JARKA RĄBALSKIEGO
1. dzień – piątek 24. lipca
17.00 – uruchomienie recepcji Biura Regat, rejestracja uczestników regat,
24.00- cisza nocna na kei.
2. dzień – sobota 25. lipca
08.00 – otwarcie recepcji Biura Regat, c.d. rejestracji uczestników regat,
09.45- 10.00 – odprawa sterników,
10.00 – uroczyste otwarcie regat z udziałem organizatorów i sponsorów,
10.30 – wyjście jachtów z portu – parada jachtów,
11.30- start do 1. i kolejnych wyścigów,
13.00- konferencja nt. „Szlak Wodny im .Króla Stefana Batorego”, rola Zalewu Wiślanego.
Prowadzi p. Regina Czymbor –Biuro Regionalne w Elblągu Urzędu Marszałkowskiego
Woj. Warmińsko- Mazurskiego / filmy o rozwoju żeglarstwa na Zalewie Wiślanym/
ok. 17.00- powrót jachtów do portu,
18.30 – informacja Komisji Sędziowskiej o wynikach regat,
19.30 – uroczystość dekoracji zwycięzców i zakończenia regat,
20.00 – bankiet,
24.00 - cisza nocna na kei.
3. dzień – niedziela 26. lipca – program rezerwowy
08.00 – odprawa sterników i wyjście jachtów z portu,
09.15 – start,
13.00 – powrót jachtów do portu,
14.30 – ogłoszenie wyników na tablicy Biura Regat,
15.00 – uroczystość dekoracji zwycięzców i zakończenie regat.

ZAPRASZAMY
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