REGATY „JURAJSKIE”
Puchar Śląska w Klasie „Omega”
„Puchar 3 Jezior” w klasie „Optymist”
Poraj 19-20 czerwca 2010
ZAWIADOMIENIE O REGATACH
1. Organizator i termin regat:
• organizator regat: Stowarzyszenie Klub Wodny "ENIF", Częstochowa, ul. Boh. Katynia 23;
• telefon kontaktowy do organizatora : Jarosław Cieślak 502-272-349;
• adres poczty elektronicznej: jcieslak@autograf.pl ;
• adres strony internetowej klubu http://www.kwenif.pl/ ;
• Regaty Jurajskie rozegrane zostaną w terminach:
19-20 czerwca 2010
dla klasy Omega
19 czerwca 2010
dla klas: Jachty Kabinowe oraz Optymist.
2. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:
• PRŻ 2009-2012,
• Przepisami klasowymi,
• Zasadami organizacji Regat Żeglarskich w sezonie 2010 CzOZŻ,
• Regulaminem Pucharu Śląska Klasy Omega 2010,
• Regulaminem cyklu „Puchar 3 jezior w klasie Optymist”.
3. Regaty rozegrane zostaną w klasach:
• Omega Standard
• Jachty Kabinowe
• Optymist
4. Port i biuro regat:
Przystań Klubu Wodnego „ENIF” Jastrząb k/Poraja,
Plan dojazdu na stronie internetowej klubu http://www.kwenif.pl/ .
5. Zgłoszenia do regat:
W dniu 19 czerwca od godziny 9.00 do 10.30 w Biurze Regat.
6. Instrukcja Żeglugi:
Instrukcja Żeglugi oraz komunikaty dostępne będą na tablicy ogłoszeń w Biurze Regat.
7. Opłata startowa:
Jachty klasy „Optymist” są zwolnione z opłaty startowej.
Jachty klasy Omega oraz Jachty Kabinowe opłata startowa 25,00 PLN.
8. Noclegi:
Istnieje możliwość rezerwacji noclegów na terenie Ośrodka, tel. 692 477 488.
9. Otwarcie regat:
Otwarcie Regat Jurajskich odbędzie się w dniu 19 czerwca o godzinie 11:00 na Przystani Klubu
Wodnego „ENIF” w Jastrzębiu k/ Poraja.
10. Start do I wyścigu: Planowany na godzinę 12:00.
11. Starty do kolejnych wyścigów: zgodnie z komunikatami Sędziego Głównego.
12. Wyścigi:
Klasa Omega
Organizator planuje rozegranie 9 wyścigów. W przypadku rozegrania więcej niż trzech
wyścigów najgorszy zostanie odrzucony, przy rozegraniu 9 wyścigów 2 najgorsze wyniki
zostaną odrzucone.
• 19 czerwiec 2010 start godzina 12:00
• 20 czerwiec 2010 start godzina 10:00

Klasa Jachty Kabinowe
Organizator planuje rozegranie 5 wyścigów. W przypadku rozegrania więcej niż trzech
wyścigów najgorszy zostanie odrzucony.
Klasa Optymist
Organizator planuje rozegranie 5 wyścigów. W przypadku rozegrania więcej niż trzech
wyścigów najgorszy zostanie odrzucony.
13. Wyniki:
W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani sternicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.
Regaty zostaną uznane za odbyte po przeprowadzeniu przynajmniej jednego wyścigu.
14. Protesty:
Protesty na właściwych formularzach winny być złożone w sekretariacie Komisji Sędziowskiej
w ciągu 30 minut od chwili zakończenia ostatniego wyścigu. Czas i miejsce rozpatrywania, jak
również zestawienie protestów informujące zawodników o protestach, w których występują jako
strona lub są zgłoszeni jako świadkowie, podane będą oddzielnym komunikatem w ciągu 15 min.
po upływie czasu protestowego.
15. Zakończenie regat:
Zakończenie regat dla klas „Optymist” oraz Jachtów Kabinowych planuje się ok. Godziny 17.30
w dniu 19 czerwca 2010 na scenie głównej III Jurajskiego Festiwalu Wodnego.
Zakończenie regat dla klasy Omega planuje się ok. godziny 15:00 w dniu 20 czerwca 2010.
16. Nagrody:
Regulamin Nagród zostanie ogłoszony w dniu rozpoczęcia regat.
17. Przepisy żeglugowe:
Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania n/w przepisów żeglugowych:
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz 43 z 2001 r.);
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków
bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne. (Dz.U. nr 57, poz 358 z 1997 r.);
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów
żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. nr 212, poz 2072 z 2003 r.).
18. Sternik jachtu:
Osoba zgłoszona jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia („obsługiwania
urządzenia urządzenia sterowego”) jachtu będącego w wyścigu.
19. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez
Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu
oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.
20. Na jachcie podczas wyścigu powinny znajdować się wszystkie osoby zgłoszone jako załoga.
Wniosek (w formie pisemnej) o zmianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu.
Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych za zgodą Sędziego Głównego.
21. Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje żadnej
odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierci wynikłych w związku z udziałem
w regatach – przed rozpoczęciem, podczas i po regatach. Żadna z czynności wykonana lub nie
wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności
za jakąkolwiek szkodę wynikającą z udziału w regatach, spowodowaną przez zawodnika lub jego
jacht.
22. Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci
numeru, nazwy, umieszczonych na żaglu, burtach jachtu.
23. Ubezpieczenie: sternicy jachtów zgłoszonych do regat powinni posiadać ważną na czas wyścigów
polisę OC obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów.

