20 – lecie Yacht Clubu Politechniki Lubelskiej
Lublin, 25 – 26 czerwca 2016 roku

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

1. Organizator
1.1. Organizatorem regat jest Yacht Club Politechniki Lubelskiej z siedzibą w Lublinie,
ul. Nadbystrzycka 44a/1007, 20-501 Lublin – www.ycpl.pl; info@ycpl.pl.
1.2. Regaty zostaną rozegrane na akwenie Zalewu Zemborzyckiego w dniach 25-26.06.2016r.

2. Przepisy
2.1. Regaty będą rozegrane zgodnie z przepisami żeglarstwa 2013 – 2016 ISAF, Regulaminem
Pucharu Polski na rok 2016 Stowarzyszenia Polskiej Floty Klasy Korsarz oraz Instrukcją
Żeglugi, którą uczestnicy otrzymują przy zgłoszeniu się do regat.
2.2. Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.

3. Wstępne zgłoszenia i klasy startujące
3.1. Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach:
- Korsarz: regaty wchodzące w cykl eliminacji Pucharu Polski Klasy Korsarz 2016 roku,
- Omega Standard,
- Optymist,
- Kabinowe.
3.2. Wstępne zgłoszenie ilości startujących zawodników należy wysłać w wersji
elektronicznej na adres: grzegorz.kobela@gmail.com do dnia 19.06.2016r. (prosimy
o zadeklarowanie chęci otrzymania pamiątkowej koszulki wraz z podaniem rozmiaru).

4. Zgłoszenie w miejscu regat
4.1. Ostateczne zgłoszenie w miejscu zawodów należy dokonać na drukach dostarczonych
przez organizatora w biurze regat znajdującym się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego
„FOREST”, ul. Nad Zalewem 1-3, 20-523 Lublin w dniu 24.06.2016r. w godz. 14:00 –
18:30 lub w dniu 25.06.2016r. w godz. 8:00 – 9:30.
4.2. Wpisowe do regat wynosi
- klasa Korsarz: 50zł od jachtu,
- klasa Omega: 75zł od jachtu,
- klasa Optymist: 25zł od jachtu,
- klasa Kabinowe: 100zł od jachtu.
4.3. W czasie zgłaszania się do regat zaleca się posiadanie następujących dokumentów:
- ważna na czas wyścigów polisa OC, obejmująca w swym zakresie zdarzenia wynikłe
podczas zawodów (w klasie Korsarz obowiązkowe jest ubezpieczenie jachtu lub
sternika).

5. Oficjalny program regat
Dzień
piątek

data
24.06.2016r.

godziny
- 14:00 – 18:30
- 19:00

sobota

25.06.2016r.

- 8:00 – 9:30
- 9:30
- 10:45

niedziela

26.06.2016r.

- 9:30
- 15:00

program
- zakwaterowanie,
zgłoszenia do regat
- impreza z okazji
jubileuszu 20-lecia YCPL
(Słoneczny Wrotków)
- zgłoszenia do regat c.d.
- oficjalne otwarcie regat
- sygnał ostrzeżenia do
pierwszego wyścigu
- starty do kolejnych
wyścigów
- zakończenie regat
i dekoracja zwycięzców

WAŻNE:
- regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu minimum 3 wyścigów

6. Nagrody
Zwycięzcy poszczególnych klas otrzymają pamiątkowe puchary oraz dyplomy a wśród
wszystkich uczestników regat zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody.

7. Zakwaterowanie
7.1. Organizator przewiduje noclegi na terenie bazy regat w Ośrodku Wypoczynkowym
„FOREST”, ul. Nad Zalewem 1-3, 20-523 Lublin, w dniu zgłoszenia się do regat
(biuro regat) lub po wcześniejszej rezerwacji pod nr tel.: 514053612
– koszt noclegu wynosi: 35zł/dobę; - koszt pozostawienia Campera: 15zł/dobę,
7.2. Istnieje możliwość pozostawienia sprzętu regatowego na Ośrodka Wypoczynkowego
„FOREST” w trakcie trwania całej imprezy (24 – 26 czerwca 2016 roku).

8. Zastrzeżenie o odpowiedzialności
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność oraz ponoszą pełne
konsekwencje za szkody, jakie wynikną w czasie regat z ich winy. Żadna z czynności
wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht.

9. Prawo do wizerunku
Zgłaszając się do regat każdy zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego
wizerunku przez Yacht Club Politechniki Lubelskiej oraz Polską Flotę Klasy Korsarz podczas
zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach
dotyczących regat po zakończeniu imprezy.

10.Osoby kontaktowe
Mateusz Malczarski – Komandor Yacht Clubu Politechniki Lubelskiej: 514 053 612
Grzegorz Kobela – Szef Wschodniej Floty Klasy Korsarz: 721 751 741

MAPKA ORIENTACYJNA DLA ZAŁÓG PRZYJEZDNYCH

Obszar imprezy wraz z sugerowaną trasą dojazdu znajduje się pod linkiem:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1PTQPdxPK2VAno6CBUmJaq-1nWJo

PATRONAT HONOROWY

SPONSORZY REGAT

PATRONI MEDIALNI

