ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Regaty o „Puchar Zbąszynia”
- klasy: OKD, SNP, E, OPT gr. B, 505, T-1, T-2, T-3, katamaran
l
ORGANIZATOR
1.1. Organizatorem regat jest Zbąszyński Klub śeglarski przy współpracy Urzędu
Miejskiego w Zbąszyniu, Zbąszyńskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji,
Zbąszyńskiego Centrum Kultury
1.2. Regaty dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego
1.3. Regaty zostaną rozegrane na jeziorze Błędno w dniach 23-24.06.2012 r..
1.4. Bazą regat będzie PlaŜa Miejska „Łazienki” Zbąszyń, ul. Wypoczynkowa 2.
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PRZEPISY
2.1. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami ISAF 2009-2012, przepisami PZś,
przepisami klasowymi, zawiadomieniem o regatach oraz instrukcją Ŝeglugi.
2.2. Przewiduje się rozegranie 6 wyścigów.
2.3. Rezultat najgorszego będzie odrzucony przy rozegraniu minimum 5 wyścigów.
3
WARUNKI UCZESTNICTWA
3.1. W regatach mogą brać udział zawodnicy posiadający dokumenty wymagane przez
przepisy § 5 „Dokumenty wymagane od uczestników regat” określone w Zasadach
Organizacji śeglarskich Imprez Sportowych i Sportowo-rekreacyjnych PZś.
3.2. Wpisowe do regat wynosi:
Kwota
80,60,40,40,40,4
4.1
4.2

Klasy
SNP, 505, katamaran
OK.-D, E, - seniorzy
OK.-D, E, - juniorzy
OPT
Jachty kabinowe

ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT
Zgłoszenia w miejscu regat naleŜy dokonać w biurze regat w dniu 22 czerwca 2012 r.
w godzinach 08:00 - 09:45 lub dnia poprzedniego w godzinach 18:00-20:00
Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie
następujących dokumentów:
*
*
*
*
*

dowód wpłaty wpisowego do regat;
oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych;
ubezpieczenie OC (firma dowolna) na czas trwania regat;
licencja sportowa zawodnika PZś;
licencja PZś na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy)
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PROGRAM REGAT

5.1

Program regat będzie następujący:
Piątek
22.06.2012
18:00 – 20:00
08:00 – 09:45
10:00
Sobota
23.06.2012
11:00
Od 17:00
10:00
Niedziela
24.06.2012
15:00

5.2

Planowane jest rozegranie 6 wyścigów.
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INSTRUKCJA śEGLUGI

Przyjmowanie zgłoszeń
Przyjmowanie zgłoszeń
Uroczyste otwarcie regat
Gotowość startowa i wyścigi
Blok programu kulturalnego
Gotowość startowa i wyścigi
Planowane zakończenie regat

Instrukcja Ŝeglugi będzie dostępna w biurze regat: PLAśA MIEJSKA „ŁAZIENKI"
ul. Wypoczynkowa 2, 64-360 Zbąszyń.
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POMIARY
Pomiary kontrolne sprzętu i wyposaŜenia bezpieczeństwa określonego
przepisami regatowymi i klasowymi zostaną dokonane podczas regat.
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TRASY i FORMAT ROZGRYWANIA REGAT
Wyścigi rozgrywane będą na trasach stosowanych w regatach międzynarodowych.
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SYSTEM KAR
Decyzje zespołu protestowego będą ostateczne. Prawo do odwołań zostaje
zniesione na podstawie PRś 70,4.
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PUNKTACJA

10.1
10.2

Regaty zostaną uznane za waŜne po rozegraniu 3 wyścigów.
W przypadku rozegrania mniej niŜ 5 wyścigów, wszystkie wyniki zawodnika są
liczone do jego punktacji końcowej.
W przypadku rozegrania 5 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat będzie
odrzucony.
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ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących, w regatach
wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
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PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraŜa zgodę na bezpłatne wykorzystanie
swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i
innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach
dotyczących regat.
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ZASTRZEśENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własna odpowiedzialność. śadna z
czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników
regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakakolwiek szkodę spowodowaną przez
zawodnika lub jego jacht, czy deskę windsurfingową, wynikającą z udziału w
regatach.
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INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE
Przemysław Szymański, tel. 602 603 229
Bogdan Gołek, tel. 692 961 424
mail: zkz@zkz.hd.pl

Oferta na noclegi
Rezerwacja we własnym zakresie.
Hotel "Podzamcze"; ul. Garczyńskich 5a, 64-360 Zbąszyń, tel. 68 384 61 56,
www.reges.pl/podzamcze.htm, (300 m do jeziora, 800 m do plaŜy)
* pokój 2-osobowy; 106 zł bez śniadania (tv i internet, śniadanie + 16 zł)
* pokój 1-osobowy; 88 zł bez śniadania (druga osoba + 10 zł, tv i internet, śniadanie + 16 zł)
* dopłata za dziecko od 3 lat 10 zł
* tylko l pokój 2-osobowy z moŜliwością dostawki (+- 30 zł)
Hotel "Best West"; 64-360 Zbąszyń, tel,/fax. 68 384 60 03, (1,5 km do jeziora i plaŜy],
obok kręgielnia, bilard, gry zręcznościowe i bar
* pokój 1-osobowy; 120 zł ze śniadaniem - "szwedzki stół" (tv, internet świetlica,
sala konferencyjna)
* pokój 2-osobowy; 140 zł ze śniadaniem - "szwedzki stół" (tv, internet, świetlica,
sala konferencyjna)
Camping "Pod Basztą"; ul. Garczyńskich 5a, 64-360 Zbąszyń, tel. 68 386 94 07,
kom.785 617 176 www.centrumsportu-zbaszyn.pl, (300 m do jeziora, 800 m do plaŜy) ok.
20 zł od. osoby
Pole namiotowe na plaŜy miejskiej "Łazienki"; ul, Wypoczynkowa 2, 64-360 Zbąszyń, tel.
68 386 92 15, 694 378 996 www.zbaszyn.plaza.of.pl
* przyczepa campingowa, camper" - 45 zł za przyczepę (prąd, łazienka, bufet,
wypoŜyczalnia sprzętu wodnego)
* namiot – 30 zł
Zajazd "Pod Dębami"; ul. Łąkowa 7, 64-360 Zbąszyń, tel./fax, O (68) 384 60 88,
www,reges.pl/poddebami,htm (100 m do jeziora, 1500 m do plaŜy)
* pokój 2-osobowy; 100 zł ze śniadaniem (tv)
pokój l -osobowy; 70 zł ze śniadaniem (tv)
* pokój STUDIO 2-osobowy; 130 zł ze śniadaniem (z widokiem na jezioro, tv)
* pokój STUDIO 2-osobowy; 170 zł ze śniadaniem (dostawienie łóŜka dla dziecka ok. 30 zł, tv)
Ośrodek „Zacisze” ul. Garczyńskich 5, 64-360 Zbąszyń, tel. 697 964 417
(500 m do jeziora, 800 m do plaŜy)
* nocleg od 40 zł
Ośrodek LOK Nowa Wieś (na drugiej stronie jeziora), tel. 502 247 916

