Zawiadomienie o regatach
Regaty Otwarcia Sezonu
Trzebież, 14-15.05.2022 r.
1. Termin i miejsce regat
Regaty zostaną rozegrane w dniach: 14-15.05.2022 na akwenie Zalewu
Szczecińskiego. Portem regat jest Marina Trzebież, ul. Rybacka 26, 72-020 Trzebież
2. Organizator
Organizatorem regat jest Fundacja Port Jachtowy Trzebież oraz Zachodniopomorski
Okręgowy Związek Żeglarski
3. Przepisy
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z następującymi przepisami:
a. Przepisami Regatowymi Żeglarstwa edycji 2021-2024
b. Międzynarodowymi Przepisami Zapobiegania Zderzeniom Na Morzu
c. Zasadami Organizacji Regat Żeglarskich PZŻ
d. Przepisami klas ORC i KWR
e. Przepisami Offshore Special Regulations, App. B
f.

Instrukcją Żeglugi i Zawiadomieniem o Regatach

Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.
4. Warunki uczestnictwa, klasy
W regatach może wziąć udział każdy jednokadłubowy jacht morski spełniający
wymagania określone przepisami wymienionymi w punkcie 3, zdolny do żeglugi na
akwenie regat.
Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach:
a. ORC
b. KWR I - przelicznik KWR>=1,23
c. KWR II - przelicznik KWR<1,23
d. Grupa Otwarta I - jachty o długości powyżej 8,00 metra
e. Grupa Otwarta II - jachty o długości do 8,00 metra
Podział na grupy może być inny. Ostateczny podział na grupy nastąpi po zgłoszeniu
jachtów i zostanie podany na liście startowej.

5. Zgłoszenia do regat
Przewiduje się tylko zgłoszenia elektroniczne. Armator lub skipper każdego jachtu
musi do dnia 14 maja 2022 do godz. 8:00 przesłać na adres wdenderski@zozz.org
następujące dokumenty:
a. wypełniony formularz zgłoszenia do regat
b. dowód wpłaty wpisowego do regat
c. kopię aktualnego certyfikatu ORC International lub ORC Club
d. ważną polisę ubezpieczeniową OC ( min 1 500 000 EUR)
e. kopię amatorskiej licencji zawodnika prowadzącego jacht
f.

jeśli umieszczona jest reklama, odpowiednia zgoda narodowego związku
żeglarskiego – dotyczy tylko jachtów, których prowadzący posiada sportową
licencję zawodnika

6. Wpisowe
Wysokość opłaty wpisowej wynosi 100pln od jachtu w przypadku wpłaty do dnia
13.05.2021. Po tej dacie opłata wpisowa będzie wynosić 150 pln od jachtu.
Opłatę należy przelać na konto Fundacji Port Jachtowy Trzebież z tytułem transakcji:
“Wpisowe do regat otwarcia sezonu - nazwa jachtu”
Numer konta bankowego: 89 1020 4795 0000 9102 0350 1517

7. Inspekcje kontrolne
Każdy jacht w terminie od ogłoszenia listy startowej, do zakończenia regat może
zostać wezwany do poddania się inspekcji pomiarowej w zakresie zgodności
aktualnego trymu jachtu z danymi wymienionymi w certyfikacie pomiarowym lub/i
może zostać wezwany do poddania się inspekcji OSR
8. Program regat
14.05.2022 sobota
godz. 09.00 – odprawa sterników w Marinie Trzebież
godz. 11.00 – start do pierwszego wyścigu
15.05.2022 niedziela
godz. 10.00 – start do wyścigu
godz. 16.00 – zakończenie regat

9. Instrukcja żeglugi
Instrukcja Żeglugi będzie przesłana dla każdego jachtu na adres email, z którego
zostanie nadesłane zgłoszenie lub inny podany w formularzu zgłoszeniowym.
Przesłanie Instrukcji Żeglugi będzie traktowane jako potwierdzenie zgłoszenia jachtu i
nastąpi tylko w wypadku przesłania kompletu wymaganych dokumentów przy
zgłoszeniu.
10. Postój jachtów
Jachty startujące w regatach mają zapewniony bezpłatny postój w Marinie Trzebież
na czas regat.
11. Reklamowanie
Obowiązuje Kodeks Reklamowania World Sailing. Zawodnicy i jachty mogą stosować
reklamę bez ograniczeń.
12. Zastrzeżenie odpowiedzialności
Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia
uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę
spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht. Kapitan jest odpowiedzialny za
wyposażenie jachtu zgodnie z przepisami.
13. Prawo do wykorzystania wizerunku
Zgłaszając się do regat, zawodnik (w przypadku osób niepełnoletnich, prawny
opiekun), wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku przez organizatorów i
sponsorów imprezy (na zdjęciach, filmach i innych produkcjach).
14. Osoby do kontaktu
a. Organizator – Filip Gruszczyński, tel: 608 042 753
b. Sędzia główny – Wojciech Denderski, tel: 662 236 707

