43 REGATY O
PUCHAR OBROŃCÓW WESTERPLATTE 2021

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
1. MIEJSCE I TERMIN REGAT
Regaty zostaną rozegrane na wodach Zatoki Gdańskiej w dniach 28.08 - 29.08.2021 r.
2. ORGANIZATOR REGAT
YACHT KLUB PÓŁNOCNY
80 609 Gdańsk ul; Tamka 5
Tel/fax: 583050507
e-mail: yk_polnocny@wp.pl
3 PRZEPISY
3.1 W regatach obowiązywać będą przepisy:
- PRŻ WS 2021-2024
- Zasady organizacji regat żeglarskich PZŻ
- Systemu Wyrównawczego ORC
- Formuły KWR
4 REKLAMOWANIE
4.1 Obowiązuje Kodeks Reklamowania World Sailing. Zawodnicy i jachty mogą stosować
reklamę bez ograniczeń.
4.2 Jachty mogą zostać zobowiązane do noszenia nośników reklamowych dostarczonych przez
Organizatora.
5 WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
5.1 W regatach może wziąć udział każdy jacht jednokadłubowy spełniający wymagania
określone przepisami wymienionymi w pkt.3.1, zdolny do uprawiania żeglugi na akwenie
niniejszych regat.
5.2 Regaty zostaną rozegrane w klasach: ORC, KWR, OPEN.
5.3 Jacht zostaje zgłoszony do regat na podstawie ZGŁOSZENIA DO REGAT i po
udokumentowaniu opłaty wpisowego oraz ubezpieczenia..
a. Dla ważności udziału jachtu w regatach należy doręczyć lub potwierdzić
ZGŁOSZENIE DO REGAT, opłaty wpisowego i ubezpieczenia dnia 27.08.2021 (piątek) w
BIURZE REGAT w godz. 16.00 – 20.00..
b. Formularz zgłoszenia należy przesłać na adres e-Mail Organizatora regat yk_polnocny@wp.pl
do dnia 20.08.2021 (piątek) godz. 20.00. Formularz zgłoszenia do pobrania na www.pzgda.pl
c. Opłatę wpisową: 100,- PLN od jachtu zgłoszonego do regat.
Możliwość wpłaty na rachunek bankowy:
- nr 98 1750 0012 0000 0000 2603 9638
5.4 Składający zgłoszenie musi je osobiście potwierdzić w terminie wyznaczonym na dokonanie
rejestracji jachtu, po dokonaniu wszelkich wymaganych czynności.
5.5 Ostatecznym potwierdzeniem przyjęcia i dopuszczenia jachtu do regat jest umieszczenie jego
nazwy na liście startowej. Lista startowa zostanie opublikowana do godz. 21.00 dnia 27.08.2020
(piątek)

6 KLASYFIKACJA
6.1 Jacht może zostać sklasyfikowany wyłącznie w jednej z wymienionych klas.
6.2 Wyniki regat będą ujęte w klasyfikacjach cykli regat:
a. Pucharu Bałtyku Południowego 2021 - klasy ORC, KWR, OPEN
b. Pucharu Zatoki Gdańskiej 2021 - klasy ORC, KWR
6.3 W przypadku, gdy liczba zgłoszonych jachtów w klasie przekroczy 10, Organizator może
ogłosić dla tej klasy dodatkowy podział klasyfikacyjny, dzielący klasę w zależności od wartości:
- współczynnika CDL w klasie ORC;
- współczynnika KWR w klasie KWR;
- długości całkowitej [Loa] w klasie OPEN.
7 POMIARY
7.1 Obowiązywać będą wyłącznie świadectwa pomiarowe wydane przed 20 sierpnia 2021 roku.
7.2 Każdy jacht musi:
a. udokumentować ważność posiadanego świadectwa pomiarowego;
b. spełniać wymogi przepisu 78.1 PRŻ
7.3 Każdy jacht zgłaszający wolę ujęcia w klasyfikacji Pucharu Bałtyku Południowego lub
Pucharu Zatoki Gdańskiej:
a. może zostać wezwany do poddania się przedstartowej inspekcji pomiarowej w zakresie
weryfikacji zgodności aktualnego trymu pomiarowego z danymi wymienionymi w świadectwie
pomiarowym;
b. może zostać wezwany do poddania się przedstartowej inspekcji technicznej w zakresie
sprawdzenia stanu wyposażenia w środki warunkujące bezpieczeństwo żeglugi;
c. może zostać poinformowany do środy 25 sierpnia 2021 o dokładnym terminie
przeprowadzenia inspekcji pomiarowej i technicznej.
7.4 Zgłoszenie jachtu nie zostanie przyjęte i nie będzie on wpisany na listę startową, jeżeli w
wyniku przeprowadzonej przedstartowej inspekcji pomiarowej lub technicznej nie uzyska on
potwierdzenia spełnienia obowiązujących wymogów.
7.5 Każdy jacht w terminie od ogłoszenia listy startowej, do zakończenia regat, może zostać
poddany inspekcji z zakresu posiadanego wyposażenia warunkującego bezpieczeństwo żeglugi
oraz zgodności trymu regatowego z danymi zawartymi w świadectwie pomiarowym właściwym
dla klasy, w której będzie klasyfikowany.
8. BIURO REGAT
Biuro regat mieści się w siedzibie organizatora
Czynne będzie w dniu 27.08.2021r. (piątek) w godz. 16.00 – 20.00
Tel - Klubowy 58 305 05 07
- Komandor regat 605 679 531
9. PROGRAM REGAT
27.08.2021 r. ( piątek) - godz. 16.00 – 20.00 – zgłoszenia do regat.
28.08.2021 r. (sobota) – godz. 10.00 start do I-go wyścigu
- Start do II-go wyścigu po zakończeniu wyścigu poprzedzającego. Drugi wyścig (długi) będzie
również osobno klasyfikowany jako Puchar Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.
29.08.2021 r. (niedziela) – godz. 10.00 Start do III wyścigu
- Start do IV wyścigu po zakończeniu wyścigu poprzedzającego
- godz. 16.00 ZAKOŃCZENIE REGAT w siedzibie organizatora,
W tym ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
10. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi dostępna będzie po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat lub
do pobrania na www.pzgda.pl.

11. TRASY REGAT
Trasy poszczególnych wyścigów zostaną podane komunikatami w załączniku Instrukcji Żeglugi.
12. NAGRODY
Przewidziane są następujące nagrody:
- puchar dla jachtu, który bezwzględnie najszybciej pokona trasę wyścigów
- puchary za I, II, III m-ce w grupach OCR, KWR, OPEN
- Puchar Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku za zwycięstwo w II wyścigu.
- upominki dla wszystkich sterników
13. UBEZPIECZENIE
Każdy jacht uczestniczący musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej do
minimalnej sumy 1,5 mln € na okres regat lub im równoważny.
14. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Patrz przepis 4 PRŻ Decyzja o
uczestnictwie w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia
sprzętu lub utratę zdrowia lub śmierć osób, wynikłe w związku z regatami, przed ich
rozpoczęciem, podczas lub po regatach.
15. PRAWO DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat, członkowie załogi zgłaszanego jachtu wyrażają zgodę na bezpłatne
wykorzystanie swoich wizerunków przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i
innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat..
16. ORGANIZATOR regat zastrzega możliwość zmian, które zostaną ogłoszone w terminie
późniejszym odrębnymi komunikatami.
SĘDZIA GŁÓWNY – TOMASZ SAWUKINAS – Tel. 511 644 655
ORGANIZATOR REGAT - ANDRZEJ ZAŁUCKI - Tel. 605 679 531
- ANDRZEJ GIERULSKI – Tel. 609 931 702
KOMANDOR REGAT
ANDRZEJ ZAŁUCKI

