ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Mi dzyszkolnego Klubu Sportowego Szkuner
Mi dzynarodowe Regaty o Puchar Burmistrza My liborza
w klasie Optimist i Cadet
Puchar Cadeta Europy rodkowej (CECC PL)
My libórz, 7-9.08.2020 r.
1.TERMIN
Regaty odb
si w My liborzu w dniach 7-9.08.2020 na jeziorze My liborskim. Przysta
ul Marcinkowskiego 5, 74-300 My libórz.
2. PRZEPISY
Regaty rozgrywane b
zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych
eglarstwa WS edycji 2017-2020 oraz zgodnie z Regulaminem PSKO o PSKC.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZG OSZENIA
Zg oszenia nale y dokona w biurze regat zgodnie w godzinach podanych w programie regat
Wymagane dokumenty w klasie Cadet zgodnie z przepisami regatowymi PZ .
Wymagane dokumenty w klasie Optimist: o wiadczenie o wy czeniu odpowiedzialno ci podpisane
przez opiekuna i zawodnika.
4. INSTRUKCJA EGLUGI
Instrukcja eglugi b dzie dost pna po zako czeniu procedury zg oszeniowej w biurze regat i na
tablicy og osze .
5. PUNKTACJA
Przewiduje si rozegranie minimum 4 biegów, jednak wa no

uznana b dzie po jednym biegu.

6. ODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestnicz cych w regatach wymagaj akredytacji
organizatora regat podczas procedury zg oszeniowej. Wodowanie pontonów i parking dla przyczep:
przysta MKS Szkuner.
7. MIEJSCA POSTOJOWE
Wszystkie odzie i sprz t maj obowi zek stacjonowa w miejscach okre lonych przez organizatora.
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8. KOMUNIKACJA RADIOWA
Jachty b ce w wy cigu nie mog wykorzystywa transmisji radiowych, wiadomo ci tekstowych,
telefonów komórkowych i urz dze umo liwiaj cych czno , innych ni dostarczone przez
organizatora.
9. NAGRODY
Szczegó owy regulamin nagród zostanie og oszony w dniu rozpocz cia regat.
10. PRAWA DO WIZERUNKU
Zg aszaj c si do regat zawodnik wyra a zgod na bezp atne wykorzystanie swego wizerunku przez
organizatora i sponsorów podczas zdj , filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we
wszystkich materia ach dotycz cych regat. Zawodnicy mog mie obowi zek udzielania wywiadów
podczas regat.
11. ZASTRZE ENIE ODPOWIEDZIALNO CI
Wszyscy uczestnicy bior udzia w regatach na w asn odpowiedzialno . adna z czynno ci
wykonana lub niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia
odpowiedzialno ci za jak kolwiek szkod spowodowan przez zawodnika lub jego jacht, wynikaj
z
udzia u w regatach.
12. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE:
Prezes: Leszek Jagusiak tel. 605 688 029,
Koordynator regat: Arkadiusz Wo oszyn tel. 508 265 659 e-mail: jawoloszyn@poczta.onet.pl
13. PROGRAM
07.08.2020 pi tek
17.00-19.00 przyjazd za óg/uczestników, rejestracja uczestników
19.00 kolacja /do wykupienia/
20.00 spotkanie trenerów
08.08.2020 sobota
8.00 niadanie /do wykupienia/
8.00-9.30 rejestracja uczestników
9.30 apel, uroczyste otwarcie regat
10:30 sygna ostrze enia do pierwszego wy cigu dnia
17.00 obiad (zupa regeneracyjna)
20.00 kolacja /do wykupienia/
09.08.2020 niedziela
8.00 niadanie /do wykupienia/
10:30 sygna ostrze enia do pierwszego wy cigu dnia
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13.00 sygna do ostatniego wy cigu
15.00 obiad (zupa regeneracyjna)
16.00 apel, uroczyste zako czenie regat
Pierwsza odprawa trenerów i kierowników ekip odb dzie si 08.08.2020 r o godzinie 09.30 przed
biurem regat.
Start do pierwszego wy cigu regat planowany jest o godzinie 11.00.
W ostatnim dniu regat aden sygna ostrze enia nie mo e by podany pó niej ni o godzinie 13.00.
14 .Koszty uczestnictwa:
Op ata za udzia w regatach wynosi 70,00 z od zawodnika. W op acie zawarta jest zupa
regeneracyjna oraz prowiant na wod podczas regat (2 dni).
W przypadku zg oszenia i dokonania wp aty do dnia 14 lipca 2020r. op ata wynosi 50 z od
zawodnika. Rachunek bankowy MKS Szkuner: GBS My libórz 98 8355 0009 0058 9824 2000 0001
Pozosta e posi ki nale y zamówi indywidualnie do dnia 30.07.2020r. tel. 507 341 457 w cenie
niadanie -10 z , kolacja 10 z .
15. Zakwaterowanie:
Mo liwo wykupienia zakwaterowania w pokojach 2,3,4 osobowych 100 z za osob podczas regat
(2 noclegi) w budynku przystani. Ilo miejsc bardzo ograniczona. Zg oszenia mailowo lub
telefonicznie do koordynatora regat.
Rozbicie namiotu na terenie przystani bezp atne. Mo liwo pod czenia energii elektrycznej.
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ZA CZNIK 1
LOKALIZACJA AKWENÓW REGATOWYCH
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ZA

CZNIK 2

LOKALIZACJA BAZY REGAT

Mi dzyszkolny Klub Sportowy Szkuner
ul. Marcinkowskiego 5
74-300 My libórz
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