Instrukcja żeglugi Regat Zakończenia Sezonu 2017
w JKMW Kotwica.
1. Przepisy: Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Zawiadomieniem o Regatach, Przepisami
Regatowymi Żeglarstwa oraz niniejszą Instrukcją Żeglugi.
2. Uczestnictwo: W regatach mogą uczestniczyć jachty jednokadłubowe, które spełniają wymogi
żeglowania po Zatoce Gdańskiej.
3. Termin, zgłoszenia i komunikaty:
Data regat: 14 październik 2017 na Zatoce Gdańskiej. Zgłoszenia przyjmowane są do 14 października
2017 do godz. 09.00 (dead time) w biurze Komisji Regatowej w siedzibie JKMW Kotwica.
Komunikaty KS będą wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie JKMW Kotwica.
4. Plan czasowy Regat: 10:00 start jachtów : 16:00 ceremonia zakończenia regat.
5.Flagi klas: Stosowana będzie wspólna dla klas flaga”E”MKS.
6. Trasa regat w zależności od panujących warunków atmosferycznych
wariant nr 1 - gdy wystawiona na statku KR flaga nr 1: Regaty odbędą się na trasie: Start-boja
rozprowadzająca wystawiona ok.5 kbl na wiatr od linii startu(*)-pława GD(lb)- pława GS(lb)- pława
G2(lb)-Meta.
wariant nr 2 - gdy wystawiona na statku KR flaga nr 2: Regaty odbędą się na trasie: Start-boja
rozprowadzająca wystawiona ok.5 kbl na wiatr od linii startu(*)-pława GD(lb) - Meta.
(*)-lb gdy wystawiona na statku KR flaga czerwona; pb gdy wystawiona flaga zielona.
7. Start : Linię startu wyznacza i ogranicza nabieżnik statku KR (DEMON) zakotwiczonego na redzie
portu Gdynia ok. 5 kbl na E od wejścia południowego i boja wystawiona na jego trawersie. Sygnały
startowe wg. przepisu 26 PRŻ.
8. Meta: Linię mety wyznacza i ogranicza pława GS (lb) i Dalba dewiacyjna (z figurką).
9. Kary: Zgodnie z PRŻ.
10. Limity czasu: linia mety zostanie zamknięta o godz. 15.00.
11. Protesty i prośby o zadośćuczynienie: należy złożyć w biurze KR w ciągu 30 min.
od ukończenia wyścigu.
12. Punktacja: Klasyfikacja, w klasach wg Zawiadomienia, będzie ustalona wg czasów przeliczonych
formułą ORC i OPEN.
13. Przepisy bezpieczeństwa. Łączność ze statkiem KR utrzymywana będzie na kanale 72 UKF lub
telefon kom. +48 513-169-826. Kapitan jachtu, który wycofuje się z wyścigu musi bezzwłocznie
i skutecznie powiadomić o tym Komisję Regatową. W regatach obowiązuje Rozp. Prezesa RM
z 6.05.1997r.(Dz. U. nr 57) w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa-załącznik nr 7.
14.Zastrzeżenie odpowiedzialności.
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności
wykonana bądź nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia od odpowiedzialności za jakąkolwiek
szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
Udział w regatach stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu
wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do regat zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych
Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883).
Uczestnicząc w regatach zawodnicy wyrażają 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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