PUCHAR
Gdańskiego Otwarcia Sezonu Żeglarskiego 2018
ZAWIADOMIENIE

o WYŚCIGU

1. MIEJSCE I TERMIN WYŚCIGU
Wyścig zostanie rozegrany na trasie Górki Zachodnie - Nowy Port w dniu 19 maja 2018 roku. Opis trasy
zawarty zostanie na mapce trasy i w Instrukcji Żeglugi.
2. ORGANIZATOR
Jachtklub Stoczni Gdańskiej
tel. +58 3073115
fax. +58 3050658
ul.Przełom 9 80-643 Gdańsk
e-Mail: jsg@nsm.pl
www.jachtklub.nsm.pl
3. UCZESTNICTWO
Wyścig zostanie rozegrany w kategorii jachtów kabinowych w klasyfikacji bez wyrównania (australijski).
4. KLASYFIKACJA
4.1 Podstawą klasyfikacji wyników będzie bezwzględny czas przebycia trasy.
4.2 Wyniki zostaną ogłoszone bez względu na ilość startujących jachtów.
5. ZGŁOSZENIA
Jacht, który przekroczy linię startu w Górkach Zachodnich w okresie pomiędzy g.0945, a g.1000 oraz linię mety
przed g.1230 w dniu 19 maja 2018 roku zostanie uznany za zgłoszony i będzie sklasyfikowany w wyścigu.
6. BIURO REGAT
Biuro regat mieści się w siedzibie Organizatora.
7. WPISOWE DO REGAT
Opłata wpisowa do regat nie obowiązuje.
8. PROGRAM IMPREZY
19 maj 2018 (sobota) Górki Zachodnie
0945 - start do wyścigu
Nowy Port
1230 - zamknięcie linii mety
Gdańsk, Targ Rybny, scena przy maszcie
1530 - wręczenie Pucharu
9. PRZEPISY
9.1 Niniejszy wyścig jest żeglarską imprezą amatorską.
9.2 W regatach może wziąć udział każdy jacht zdolny do żeglugi na akwenie rozgrywania wyścigu, którego
załoga uprawia żeglarstwo dla własnej przyjemności.
9.3 W regatach zastosowanie będą miały PRŻ 2017-2020 wyłącznie w zakresie prawa drogi oraz procedur
startowych i linii mety.
9.4 Obowiązują przepisy zawarte w niniejszym zawiadomieniu o regatach i instrukcji żeglugi.
10. UBEZPIECZENIA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ
10.1 Wszystkie jachty powinny posiadać ważną polisę ubezpieczenia OC armatora jachtu w regatach, a osoby
uczestniczące w wyścigu powinni posiadać własne ubezpieczenie OC i NW.
10.2 Każdy uczestnik wyścigu startuje na własne ryzyko i jest całkowicie odpowiedzialny za szkody, które
wyrządzi.
10.3 Odpowiedzialność z tytułu uczestnictwa, dojazdów, użytkowania jachtów, urządzeń i wyposażenia w
związku z udziałem w wyścigu, następuje na własne ryzyko uczestników.
10.5 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powstałych szkód rzeczowych i osobowych
uczestników wyścigu. Powyższe dotyczy również osób i organizacji zaangażowanych przez organizatora
imprezy.
11. NAGRODY
Nagroda główna wyścigu – Puchar Zwycięzcy
12. INFORMACJE
12.1 Wyścig jest zachętą do udziału oraz zorganizowaną formą atrakcyjnego dotarcia na uroczystości, a w
szczególności paradę jachtów podczas Gdańskiego Otwarcia Sezonu Żeglarskiego.
12.2 Należy śledzić informacje na stronach:
www.jachtklub.nsm.pl
www.pozz.org.pl
12.3 Informacji udziela Andrzej Szrubkowski +501 373733
Gdańsk, 05 maj 2018
ORGANIZATOR

