ZAWIADOMIENIE O REGATACH
MISTRZOSTWA WARSZAWY KLASY FD

Organizator: Stowarzyszenie Klasy FD, MOS-2
Tel/fax ,www, e-mail: puffadder@interia.pl, 502277920
1. Regaty zostaną rozegrane w dniach 10-11/06/2017 r. na akwenie Jeziora Zegrzyńskiego
2. Biuro regat: MOS-2 Zegrze, ul. Warszawska 21
3. Port regat j / w
4.
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:
 Przepisami Regatowymi Żeglarstwa
 Przepisami związków lub stowarzyszeń klas uczestniczących w regatach
 Niniejszym zawiadomieniem
 Instrukcją żeglugi
5. Regaty zostaną rozegrane w klasie FD. Limit jachtów do uznania regat za odbyte ustala się na 5.
6. Zgłoszenia do regat w dniu 10/06/2017 w godz. 9-10 na drukach dostarczonych przez organizatora.
7. Instrukcja żeglugi i opis tras będą dostępne dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.
8. Wpisowe do regat wynosi 150 zl.
9. Otwarcie regat MOS-2 Zegrze g. 9,30
10. Planowany start do I wyścigu w dniu 10.06 godz. 11.30.
11. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego.
12. Przewiduje się rozegranie 7 wyścigów. W przypadku rozegrania więcej niż 4 wyścigów, najgorszy
wynik zostanie odrzucony, a przy rozegraniu 7 , zostaną odrzucone dwa najgorsze wyniki.
13. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.
14. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu 2 wyścigów.
15. Nagrody: (np.)
- Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy
- Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I – III otrzymują nagrody
- Nagrody wg regulaminu (sponsora, organizatora)
16. Uczestnicy mogą być zobowiązani do naklejenia na obu burtach logo sponsora regat.
17. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia ("obsługiwania
urządzenia sterowego") jachtu będącego w wyścigu.
18. Bezwarunkowo wymagane jest ubezpieczenie OC jachtu lub sternika
19. Zgłaszająca się do regat załoga jachtu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez
organizatorów i sponsorów swego wizerunku, nazwiska, głosu w środkach masowego przekazu
w celu reklamy i promocji regat oraz w materiałach dotyczących regat.
20. Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje żadnej
odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami,
przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.

