ZAWIADOMIENIE O REGATACH

PUCHAR POLSKI JACHTÓW KABINOWYCH 2016

SALAMANDER CUP 2016
Sponsor G ówny Tytularny Regat:

Salamander Window & Door Systems S.A,
87-800 W OC AWEK al. Kazimierza Wielkiego 6a,
www.salamander.com.pl

Organizatorzy:

YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie,
87-801 W OC AWEK, ul. Uskok 5
http://www.yca.pl;
•
•
•

biuro@yca.pl

Marek Lewandowski: 604 267 949; marek.lewandowski@yca.pl
Andrzej Spychalski: 602 468 084; asas.anwil@op.pl
Wojciech Warecki: 54 255-02-55; 601 686 559; biuro@yca.pl

Salamander Window & Door Systems S.A,
87-800 W OC AWEK al. Kazimierza Wielkiego 6a,
www.salamander.com.pl
•

Katarzyna Kacprzak:

662 098 628; kkacprzak@salamander-windows.com

1. Termin i ranga Regat: Eliminacja Pucharu Polski Jachtów Kabinowych (PPJK) „SALAMANDER CUP 2016”
zostan> rozegrane w dniach 21 – 22 maja 2016 r. (sobota-niedziela). Regaty s> zawodami rozgrywanymi w
ramach regat kwalifikacyjnych Pucharu Polski Jachtów Kabinowych o wspóAczynniku „R" = 1,0 na
akwenie Jeziora WAocAawskiego (Zalew WAocAawski).
2. Regaty PPJK zostan7 rozegrane zgodnie z: Przepisami Regatowymi Deglarstwa ISAF edycja 2013 ÷2016,
zawiadomieniem o regatach cyklu pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2016, Przepisami Pomiarowymi
JednokadAubowych Jachtów Kabinowych „FormuAa Pomiarowa PZD 2013÷2016”, Przepisami Pomiarowymi
Zwi>zków lub StowarzyszeH Klas uczestnicz>cych w regatach, niniejszym Zawiadomieniem oraz Instrukcj>
Deglugi.
3. Regaty zostan7 rozegrane w klasach: T–1, T–2, T–3, 9AGLE 500, SIGMA ACTIVE i OMEGA Standard.
Limit jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania Regat za odbyte w klasie ustala siI na
cztery jednostki (4).
4. Regaty PPJK posiadaj7: licencjI Polskiego Zwi>zku Deglarskiego.
5. Biuro Regat: Marina Zarzeczewo, WAocAawek ul. Uskok 5; tel.: 54 255 02 55; biuro@yca.pl
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6. Port Regat: Marina Zarzeczewo; WAocAawek ul. Uskok 5; tel.: 54 255 02 55. Organizator zapewnia
nieodpAatnie slipowanie jachtów na terenie portu Regat. Dla jachtów z mieczami szybrowymi, Organizator
zapewnia nieodpAatnie wodowanie na tamie za pomoc> suwnicy bramowej po wczeLniejszym zgAoszeniu u
Kol. Andrzeja Spychalskiego tel. 602 468 084.
7. Zg oszenia do Regat: od ukazania siI niniejszego zawiadomienia o regatach, drog> elektroniczn> na
drukach zgAoszeH na adres e-mail biuro@yca.pl (zg oszenia nades ane drog elektroniczn uzyskaj status
aktywnych z chwil wniesienia op aty startowej) oraz w biurze regat w dniu 20 maja 2016 r. w godzinach od
18:00 do 22:00 i w dniu 21 maja 2016 w godzinach od 08:00 do 09:45 na drukach dostarczonych przez
Organizatora - druki zgAoszeH s> do pobrania na stronie internetowej http://www.yca.pl .
8. Instrukcja 9eglugi: Instrukcja Deglugi dostIpna bIdzie dla zawodników w chwili zgAoszenia siI do regat.
Wszystkie inne komunikaty umieszczane bId> na tablicy ogAoszeH KS.
9. Op ata startowa: (wpisowe): wynosi 70,- z (sAownie: siedemdziesi t z otych) od jachtu w przypadku
zgAoszenia w przeddzieH zawodów (tj. pi>tek 20 maja), najpóNniej do godziny 22:00, natomiast w dniu
zawodów opAata startowa wynosi 100,- z (sAownie: sto z otych) pAatna obligatoryjnie wraz ze zgAoszeniem
jachtu do regat.
10. Organizator udostEpnia nieodp atnie: parking dla samochodów i przyczep, sanitariaty (poza prysznicami),
pole namiotowe i postój przy brzegu i pomostach.
11. Pomiary jachtów: moOliwoLP wykonania pomiarów sprawdzaj>cych jachtu i Oagli (za czILciow> odpAatnoLci>
w kwocie 20,- z otych od jachtu) w awanporcie przy tamie w godzinach od 18:00 do 20:00 w piatek 20 maja
2016 r. oraz od 08:00 do 09:30 w sobotI 21 maja 2016 r. w porcie Marina Zarzeczewo.
12. WaFenie jachtów: moOliwoLP zwaOenia jachtu (za czILciow> odpAatnoLci> w kwocie 30, - z otych od jachtu)
w awanporcie przy tamie w godzinach od 18: 00 do 20: 00 w pi7tek 20 maja 2016 r.
13. Kontrola sprzEtu: kontrola sprzItu w zakresie zgodnoLci jachtu z przepisami klasowymi moOe zostaP
dokonana w dowolnym czasie podczas Regat. Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli wielkoLci
zadeklarowanej przez zawodnika wartoLci wspóAczynnika Vi oraz warunków zabudowy kabiny zgodnie z
przepisami Pomiarowymi JednokadAubowych Jachtów Kabinowych i skAadania na piLmie raportów do Komisji
SIdziowskiej ( pkt. 1.3 b PodrIcznik Mierniczych MiIdzynarodowych) s> Kontrolerzy SprzEtu w osobach:
Zbigniew Kacprzak i Piotr Dwórznik.
14. Otwarcie Regat: uroczyste otwarcie regat SALAMANDER CUP 2016 odbIdzie siI w sobotI 21 maja 2016 r.
o godzinie 10:00 w Marinie Zarzeczewo.
15. Start do I wyGcigu: planowany jest na godzinI 12:00 w sobotE 21 maja 2016 r.
16. Starty do kolejnych wyGcigów: zgodnie z komunikatami SIdziego GAównego.
17. WyGcigi:
Organizator planuje w ramach PPJK rozegranie 5-ciu wyLcigów wg nastIpuj>cego harmonogramu:
• 21 maja (sobota)
gotowoGH startowa godzina 12:00;
• 22 maja (niedziela) gotowoGH startowa godzina 09:00;
W przypadku rozegrania wiIcej niO 3 wyLcigów, najgorszy wynik zostanie odrzucony.
18. Wyniki: w wynikach ostatecznych nie bId> klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukoHczyli Oadnego wyLcigu
- regaty zostan> uznane za waOne przy rozegraniu (jednego) 1 wyLcigu.
19. Protesty: Protesty na wAaLciwych formularzach winny byP zAoOone w Biurze Regat w ci>gu 1 godz. od chwili
zakoHczenia ostatniego wyLcigu. Czas i miejsce rozpatrywania protestów podane bIdzie oddzielnym
komunikatem w ci>gu 30 min. po upAywie czasu protestowego. RównieO w tym czasie zostanie wywieszone
zestawienie protestów informuj>ce zawodników o protestach, w których wystIpuj>, jako strona lub s>
zgAoszeni, jako Lwiadkowie.
20. Nagrody:
• zawodnicy sklasyfikowani w klasach na miejscach I otrzymuj> puchary, medale i dyplomy;
• zawodnicy sklasyfikowani w klasach na miejscach II ÷ III otrzymuj> medale i dyplomy;
• nagrody finansowe w klasach: miejsce I -750, - zA, miejsce II -500, - zA, miejsce III – 250, - zA;
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• pozostaAe nagrody wg regulaminu Organizatora.
21. Kategoria regat: ”C” – uczestnicy s> zobowi>zani do naklejenia na obu burtach naklejek z logo GAównego
Sponsora Regat firmy SALAMANDER S.A. oraz naklejek PPJK dostarczonych przez Organizatora.
22. Przepisy Feglugowe: zaAogi uczestnicz>ce w regatach maj> obowi>zek przestrzegania n/w przepisów
Oeglugowych:
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o /egludze 0ródl2dowej (Dz.U. nr 5, poz. 43 z 2001 r.);
• Rozporz2dzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie okre0lenia warunków
bezpiecze7stwa osób uprawiaj2cych sporty wodne.(Dz.U. nr 57, poz.358 z 1997 r.);.
• Rozporz2dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów
/eglugowych na 0ródl2dowych drogach wodnych (Dz.U. nr 212, poz.2072 z 2003 r.).
23. Sternik jachtu: osoba zgAoszona, jako sternik jachtu zobowi>zana jest do osobistego prowadzenia
(„obsAugiwania urz>dzenia sterowego") jachtu bId>cego w wyLcigu.
24. Za oga jachtu zg aszaj7ca siE do Regat: wyraOa zgodI na bezpAatne wykorzystanie przez Organizatora i
sponsorów swego wizerunku, nazwiska i gAosu w Lrodkach masowego przekazu oraz w materiaAach
dotycz>cych Regat w celu reklamy i promocji Regat.
25. Zawodnicy: uczestnicz> w Regatach wyA>cznie na wAasne ryzyko - Organizator nie przyjmuje Oadnej
odpowiedzialnoLci za uszkodzenia sprzItu lub osób, albo LmierP wynikAe w zwi>zku z Regatami, przed ich
rozpoczIciem, podczas lub po Regatach. Dadna z czynnoLci wykonana lub nie wykonana przez Organizatora
nie zwalnia uczestników Regat od ponoszenia odpowiedzialnoLci za jak>kolwiek szkodI spowodowan> przez
zawodnika lub jego jacht wynikaj>c> z udziaAu w Regatach.
26. Jachty startuj7ce w regatach: musz> posiadaP widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci numerów
startowych dostarczonych przez Organizatora, naklejonych na obu burtach w czILci dziobowej jachtu.
27. Ubezpieczenie: sternicy jachtów zgAoszonych do regat musz> posiadaP waOn> na czas wyLcigów polisI OC,
obejmuj>c> w swym zakresie zdarzenia wynikAe podczas wyLcigów. Brak waOnej polisy OC bIdzie skutkowaA
nie przyjIciem zgAoszenia do Regat. Organizator z przyczyn od siebie niezale nych, nie zapewnia przed
Regatami mo liwo"ci dokonania ubezpiecze# na czas Regat.
WyFywienie: Organizator w ramach opAaty aprowizacyjnej zapewni wyOywienie w postaci trzech posi ków
(sobota 21.05 – Gniadanie i obiadokolacja), niedziela 22.05 - Gniadanie).OpAata aprowizacyjna w kwocie 50,z (s ownie: pi$%dziesi t z otych) od osoby.
Pozostawienie jachtu: Istnieje moOliwoLP zostawienia jachtu na terenie Mariny Zarzeczewo na nastIpn>
eliminacjI: D ugodystansowe Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych ANWIL CUP 2016 organizowane w
dniach: 3 – 4 – 5 czerwca 2016.
Pole biwakowe: Organizator udostIpnia – na czas regat - moOliwoLP bezpAatnego skorzystania z pola
biwakowego (namiotowego) w Marinie Zarzeczewo (namioty i przyczepy wAasne uczestników).

Organizatorzy

YACHT CLUB ANWIL
Salamander Window & Door Systems S.A,
NOCLEGI: Informacja dla ekip chc cych skorzysta% z odp atnych hoteli na terenie m. W oc awka i okolic:

•
•
•
•
•

•
•

Hotel „Portofino”: 87-800 W=oc=awek, al. Kazimierza Wielkiego 6E, tel. 54 233 05 55, hotel@portofino.com.pl
Hotel „Garage Hotel” 87-800 W=oc=awek, ul. Toru7ska 113, tel. 602 535 512, kontakt@garagehotel.pl
Hotel „Ratuszowy”: 87-800 W=oc=awek, ul. Boja7czyka 7, tel. 54 232 62 76
Hotel „Kujawy”: 87-800 W=oc=awek, ul. Ko0ciuszki 18/20, tel. 54 237 75 00
Hotel „M yn”: 87-800 W=oc=awek, ul. Okrzei 77, tel. 54 233 01 13; hotelmlyn@hotelmlyn.pl
Hotel „VICTORIA” 87-800 W=oc=awek, ul. Przechodnia 1B; tel. 54 412 44 00 recepcja@victoria-hotel.pl
Hotel „Aleksander”: 87-800 W=oc=awek, ul. Szpitalna 23, tel. 54 412 66 66
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RAMOWY PROGRAM

Puchar Polski Jachtów Kabinowych

SALAMANDER CUP 2016
W-OC-AWEK - Marina Zarzeczewo, 21 - 22 maja 2016 r. (sobota – niedziela)
PI9TEK 20 maja 2016 r.
Dzie: pomiarowo-techniczny
16:00
17:00
18:00
18:00
20:00

- Przyjazdy uczestników
- Rozpocz)cie pracy Biura Regat
÷ 22:00 - Rejestracja zawodników do Regat
÷ 20:00 - Pomiary sprawdzaj-ce, wa/enie jachtów
÷ 00:00 – muzyka z p2yt

SOBOTA 21 maja 2016 r.
08:00 ÷ 09:45 - Rejestracja zawodników do Regat
08:30 - 7niadanie
10:00 - Uroczysto89 otwarcia Regat
10:30 - Odprawa sterników
11:00 - Wyp2yni)cie jachtów na lini) startu
12:00 - GODZINA STARTOWA
18:00 - Zako<czenie wy8cigów
18:30 - Obiadokolacja
19:00 - Koncert szantowy „SZKOCKA TRUPA”

NIEDZIELA 22 maja 2016 r.
07:30 - 7niadanie
09:00 - GODZINA STARTOWA
16:00 - Zako<czenie wy8cigów
16:30 - Pocz)stunek uczestników tradycyjnym /urkiem kujawskim
ok. 17:00 - Uroczysto89 zako<czenia Regat

ORGANIZATORZY
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Sponsor G2ówny:

ZG-OSZENIE DO REGAT

SALAMANDER CUP 2016

Nazwa: ………………………………………………………………………………........................................……….
Typ: ……………………………………………………………………………………..................…………………………..
Oznaczenie identyfikacyjne jachtu : ………………………………….......…..................…………………….….
Nr startowy jachtu:

Klasa jachtu:

STERNIK JACHTU :…………………….........................………………………………………....……………...………
Adres zamieszkania: ……………………….........................………………………………………….…………………..
Stopie< /eglarski : ………………….........................…..

rok urodzenia : ………………….…………………..

e-mail Sternika : …………………………………………………………….
Numer polisy OC: …………………………………………………………..

ZAFOGA (imi) i nazwisko): …………………………….....................................……………………………………….

……………………...…………………..………………….......………………………………….

…………………..…….………………..……………………………….......……………………

Kontakt na telefon komórkowy w trakcie regat
Podpisem swoim przyjmuj@ zobowiAzania wynikajAce z „Zawiadomienia o Regatach – „SALAMANDER CUP
2016”. Przyjmuj@ teC peDnA odpowiedzialnoEF za prawidDowe wyposaCenie zaDogi jachtu w osobisty sprz@t
ratunkowy, a jacht w zbiorniki (urzAdzenia) wypornoEciowe.
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*JednoczeEnie wyraCam zgod@ na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezb@dnych do
realizacji postanowie: zawartych w Zawiadomieniu o niniejszych regatach. (zgodnie z UstawA z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

……………………………………
Data
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…………………………………………………….
Podpis prowadz-cego jacht (sternika)
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