ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Puchar Zb szynia w klasach: Słonka, OK.-Dinghy, Europa
(Zaliczane do punktacji Pucharu Polski)

1. Miejsce i termin regat:

Regaty zostan rozegrane na jeziorze Bł dno w dniach 16-17.06.2007 r..
Baz regat b dzie Przysta eglarska ZK Zb szy , ul. Ł kowa 7.

2. Organizator:

Zb szy ski Klub eglarski, 64-360 Zb szy , ul. Ł kowa 7, tel: (0-68) 384-60-80,

3. Przepisy

Regaty zostan rozegrane zgodnie z przepisami ISAF 2005-2008, przepisami PZ , przepisami
klasowymi, zawiadomieniem o regatach oraz instrukcj eglugi.
Przewiduje si rozegranie 6 wy cigów.
Rezultat najgorszego b dzie odrzucony przy rozegraniu minimum 5 wy cigów.

4. Uczestnictwo

W regatach mog bra udział zawodnicy posiadaj cy dokumenty wymagane przez przepisy § 5
„Dokumenty wymagane od uczestników regat” okre lone w Zasadach Organizacji eglarskich
Imprez Sportowych i Sportowo-rekreacyjnych PZ .

5. Ubezpieczenie

Zawodnicy ponosz odpowiedzialno za szkody, jakie wynikn w trakcie regat z ich winy.
Uczestnicy musz posiada ubezpieczenie NW.
Zalecane jest posiadanie ubezpieczenia OC.

6. Zgłoszenia i termin pierwszego wy cigu
Zgłoszenia imienne przyjmowane b d

15.06.2007 r. (pi tek)
16.06.2007 r. (sobota)

Otwarcie regat
Gotowo startowa

16.06.2007 r.

w godz. 18.00 – 20,00
w godz. 8,00 – 10,00
godz. 10,15
od godz. 11,15

7. Instrukcja eglugi

Instrukcj eglugi b dzie umieszczona na tablicy ogłosze oraz zawodnicy otrzymaj po dokonaniu
zgłosze indywidualnych.

8. System punktacji

Stosowany b dzie system małych punktów wg Dodatku A PR

9. Wpisowe
Wpisowe:

Ok.-Dinghy, Europa - 50 zł od jachtu
Słonka
- 80 zł od jachtu

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy
Kontakt:

Bogdan Gołek

W zał czeniu:

- oferta na noclegi

Organizator
tel. 692 961 424

Zb szy ski Klub eglarski
ul. Ł kowa 7
64-360 Zb szy
tel. (0-68) 384-60-80

Oferta na noclegi

Rezerwacja we własnym zakresie.
1. Zajazd „Pod D bami” (200 m od przystani)
64-360 Zb szy , ul. Ł kowa 7
tel. (0-68) 384 60 88
2. Restauracja – Hotel „PODZAMCZE” (ok. 2 km od przystani)
64-360 Zb szy , ul. Garczy skich 5 A
tel. (0-68) 384 61 56, tel/fax (0-68) 386 87 87, e-mail: podzamcze1@wp.pl
3. Campingi (ok. 2 km od przystani)
64-360 Zb szy , ul. Garczy skich 5
tel. (0-68) 386 94 07,
tel. Centrum Sportu (0-68) 386 80 50, e-mail: centrumsportu-zbaszyn@wp.pl
Istnieje mo liwo postawienia namiotu lub przyczepy kempingowej na
terenie przystani.
Wy ywienie na terenie przystani.

