YACHT KLUB POLSKI INOWROCŁAW
YACHT CLUB of POLAND INOWROCLAW
88-100 Inowrocław ul. Al. Okrężna 79

NIP: 556-184-65-76, REGON: 091444951, KRS: 0000085401
http: \\ykpino.pl
e-mail: ykpino@interia.pl
Zawiadomienie o Regatach
YACHT KLUB POLSKI INOWROCŁAW zaprasza do udziału w regatach „KUJAWSKO –
PALUCKIEJ OPERACJI ŻAGIEL – 2018 JACHTÓW KABINOWYCH I KLASY OMEGA” w
ramach których, odbędą się Regaty o „BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ JEZIORA MIELNO”.
1. Termin regat:

11-12 sierpnia 2018 r.

2. Miejsce regat:

Ośrodek Żeglarski YKP INOWROCŁAW w Łącku k / Pakości.

3. Zasady rywalizacji:
Regaty rozgrywane będą w/g:
- przepisów Regatowych Żeglarstwa ISAF 2017-2020,
- zawiadomienia o regatach,
- instrukcji żeglugi,
4. Podział na klasy:
Zasady podziału na klasy są ustalone w tabeli współczynników Vp dla jachtów seryjnych (typowych)
lub obliczane według wzoru dla jachtów nietypowych – zgodnie z Przepisami Pomiarowymi
Jadnokadłubowych Jachtów Kabinowych. Formuła PZŻ 2017 – 2020.
W regatach klasyfikowane będą następujące klasy (przy minimum 3 jachty w klasie) :
- Klasa T – 1 o wartości współczynnika Vp do 4,30
- Klasa T – 2 o wartości współczynnika Vp od 4,31 do 4,65
- Klasa T – 3 o wartości współczynnika Vp od 4,66 do 5,10
- Klasa OMEGA (z załogą 3 lub 4 osobową) bez podziału na klasę SPORT i klasę STANDARD
z możliwością używania spinakera.
- Klasa „WOLNA” – jachty, które nie zostały zakwalifikowane do klasy T-1, T-2 i T-3.
W regatach jachty kabinowe mogą stosować tylko ożaglowanie podstawowe (używanie genakera
i spinakera jest zakazane dla klas T-1, T-2 i T-3).
W klasach kabinowych wymagana jest załoga minimum 2 osoby.
Zabrania się demontażu i wynoszenia z jachtu balastu, materacy, pokryw bakist oraz elementów stałej
zabudowy wnętrza.
W regatach O BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ J. MIELNO” mogą brać udział jachty bez względu na klasę,
oprócz jachtów wielokadłubowych i desek z żaglem.
Sposób przeprowadzenia regat O Błękitną Wstęgę: - rozegrany zostanie jeden wyścig ze startu wspólnego.
5. Zgłoszenia i termin pierwszego wyścigu:
- wstępne zgłoszenia, prosimy przesyłać na adres organizatora na dwa tygodnie przed terminem regat,
- zgłoszenia imienne przyjmowane będą w dniu poprzedzającym pierwszy wyścig w godz.17.00-20.00
i w dniu rozpoczęcia regat w godz. 08.00 - 09.00,
- sprawdzenie danych jachtu do wyliczenia współczynnika Vp przez Sędziego Technicznego odbywać
się będzie w godz. 15.00 - 20.00 w dniu poprzedzającym regaty i w dniu regat w godz. 08.00-09.00,
- pierwszy wyścig regat rozpocznie się nie wcześniej niż o godz. 11.00.
6. Program regat;
1) 10 sierpnia 2018 r. (piątek):
- godz. 17:00 – 20:00 przyjmowanie zgłoszeń,
- imprezy towarzyszące (grill, ognisko, tańce).

-22) 11 sierpnia 2018 r. (sobota):
- godz. 10:00 uroczyste otwarcie regat,
- godz. 11:00 start do I – go wyścigu,
- godz. 15:00 posiłek,
- godz. 16:00 start do kolejnego wyścigu,
- godz. 20:00 imprezy towarzyszące (koncert Zespołu Żeglarze Portowi z Warszawy oraz po koncercie
muzyka do tańca).
3) 12 sierpnia 2018 r. (niedziela):
- godz. 10:00 start do kolejnego wyścigu,
- godz. 12:00 start do regat „O BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ J. MIELNO” ,
- godz. 14:00 posiłek,
- godz. 15:00 – 15:30 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i zakończenie regat.
7. System punktacji i ocena wyników:
- punktacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą małych punktów,
- regaty będą uznane za ważne przy rozegraniu 3 wyścigów,
- nie ogranicza się górnej ilości wyścigów – przy ilości powyżej trzech wyścigów najgorszy wynik
będzie odliczany,
- w wynikach końcowych regat nie będą sklasyfikowani sternicy, którzy nie ukończyli żadnego
wyścigu, ale zgodnie z przepisami regatowymi byli w wyścigu i wystartowali,
- wyścig zostanie uznany za ważny, jeżeli w klasie będą startowały minimum 3 jachty.
8. Instrukcja żeglugi:
- zawodnicy otrzymają instrukcję żeglugi przed startem do I – go wyścigu,
- lista startujących załóg w poszczególnych klasach zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń
przed pierwszym wyścigiem,
9. Wpisowe do regat:
- wpisowe do regat wynosi 30,- zł od zawodnika.
10. Nagrody:
- organizator zapewnia nagrody dla zwycięzców w poszczególnych klasach,
- ewentualne dodatkowe nagrody zostaną rozlosowane wśród sterników pozostałych jachtów
uczestniczących w regatach.
11. Ochrona środowiska:
Jacht, którego załoga wyrzuci śmieci do wody może być ukarana przez KR dyskwalifikacją.
Przystań wyposażona jest w wystarczającą ilość koszy i pojemników na śmieci.
12. I n n e:
Organizator zapewnia za dodatkową opłatą posiłek w pierwszym i drugim dniu Regat.
Czynny będzie również bufet.
Telefony kontaktowe:
- Komandor Klubu tel. 602251190,
- V-ce Komandor Kol. Mariusz Włodarczak tel. 608377966,
- Sekretarz Klubu Kol. Lidia Owedyk tel. 600397677,
- Bosman Radosław Lasota tel. 664300592
13. Zadanie jest współfinansowane ze środków pochodzących z dotacji Miasta Inowrocław, Gminy Pakość i
Starostwa Inowrocławskiego.
Inowrocław, dnia 04-07-2018 r.
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