ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Zakończenia sezonu żeglarskiego JKMW Kotwica
Bieg Kaprów - Memoriał Marszałka Józefa Piłsudskiego
I Bieg o Puchary Komendanta Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego
MW
1. Organizator: Organizatorem regat jest Jacht Klub Marynarki Wojennej „KOTWICA”.
Współorganizatorami są: Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego MW oraz
Pomorski Związek Żeglarski
Biuro regat tel.: 600-151-244; 58 620-49-59; e-mail: biuro@jkmw-kotwica.pl
2. Klasy, termin i miejsce:
Regaty jachtów jednokadłubowych rozegrane zostaną wg formuł przeliczeniowych ORC, OPEN
i DELPHIA, w dniach 13-14.10.2018 r. na wodach Zatoki Gdańskiej.

ORC
 Grupa A dla jachtów o CDL > 7.50
 Grupa B dla jachtów o CDL ≤ 7.50
OPEN
 Grupa I – jachty o długości powyżej 10 m LOA.
 Grupa II – jachty o długości do 10 m LOA.
Delphia
 Jachty OSŻMW.
3. Przepisy:
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi edycji 2017-2020, Przepisami ORC,
niniejszym Zawiadomieniem i Instrukcją Żeglugi.
4. Zgłoszenia na oficjalnym formularzu zgłoszeniowym wraz z świadectwem pomiarowym ORC
oraz ważnym ubezpieczeniem, powinny być dostarczone do organizatora najpóźniej do dnia
12.10.2018 (piątek) godz. 1630.
Istnieje również możliwość zgłoszenia mailem: biuro@jkmw-kotwica.pl ;
Biuro Regat: Gdynia, Aleja Jana Pawła II 13 b – biuro JKMW KOTWICA czynne:
Poniedziałki, czwartki w godzinach 1600 -1800 oraz w piątek 12.10.2018 w godz. 1400 -1630.
5. Program regat:
13.10 (sobota)
godz. 1000 – otwarcie regat, odprawa kapitanów i złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka
Józefa Piłsudskiego (delegacja);
godz. 1200 – start do biegu Memoriał Marszałka Józefa Piłsudskiego, ~20 Mm;
godz. 1700 – złożenie kwiatów pod tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego – umieszczona na
budynku Aresztu Śledczego w Gdańsku (delegacja);
godz. 1800 – Crew Party w Degustatorni Gdańsk ul. Grodzka 16
14.10 (niedziela)
godz.1000 – start do biegu o Puchary Komendanta Ośrodka Żeglarskiego MW, ~10 Mm;
godz.1600 – uroczyste odsłonięcie tablicy Tadeusza Siwca w Alei Żeglarstwa Polskiego w Gdyni;
Po zakończeniu - uroczyste zamknięcie sezonu żeglarskiego 2018 roku w JKMW „Kotwica”,
według oddzielnego programu.
6. Odpowiedzialność:
Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od
ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht.
Kapitan jachtu odpowiedzialny jest za wyposażenie jachtu zgodne z przepisami. Ubezpieczenie OC na
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czas regat jest obowiązkowe. Zgłaszając się do regat, członkowie załogi zgłaszanego jachtu wyrażają
zgodę na bezpłatne wykorzystanie swoich wizerunków przez Organizatorów i Sponsorów podczas
zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwanie regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących
regat.
Kapitan i załoga jachtu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach
informacyjnych związanych z przeprowadzeniem regat.
7. Wpisowe dla jachtów biorących udział w regatach
 Jachty o długości do 10 m – 100 zł
 Jachty o długości powyżej 10 m – 150 zł
Wpisowe, płatne przelewem na konto Klubu mBank 72 1140 1153 0000 2026 1200 1001
Punktacja:
Jachty będą punktowane w klasyfikacji ogólnej według ORC metodą ToD, OPEN
Punktacja w ORC będzie brana do klasyfikacji klubowego Pucharu KAPRÓW.
Nagrody:
Puchary dla zwycięskich jachtów oraz nagrody ufundowane przez sponsorów;
Crew Party organizuje JKMW „Kotwica” Sekcja Sportowa Gdańsk
Serdecznie zapraszamy pierwszego dnia regat na imprezę załóg w pubie Degustatornia przy ul.
Grodzkiej 16 w Gdańsku. Przewidujemy piwny poczęstunek, muzykę na żywo oraz moc pozytywnej
energii.
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