MIEDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI
klasy VAURIEN
NARODOWY ZWIAZEK KLASY VAURIEN w POLSCE
AS VAURIEN POLAND
ZATOKA PUCKA - YK REWA
18-19-20 czerwiec 2021
Zawiadomienie o regatach
1 . Przepisy : Regaty zostana przeprowadzone zgodnie z Przepisami Regatowymi
World Sailing 2017-2020 uzupełnione przepisami krajowymi oraz
Instrukcją Żeglugi.
2 . Dopuszczalność do regat.
2/1 Dla zawodników którzy nie osiagneli 18 rok życia wymagane będzie
na piśmie zezwolenie rodziców lub opiekunów do udziału w imprezie.
2/2 Zawodnicy krajowi muszą być członkami klubu sportowego
zarejestrowanego w Polskim Zwiazku Żeglarskim oraz w
Narodowym Zwiazku Klasy Vaurien, posiadać ważne na rok 2021
zaświadczenie lekarskie zezwalajace na uprawianie żeglarstwa oraz
przedstawić certyfikat pomiarowy łodzi i żagli.
2/3 Wszystkie załogi powinny posiadać ubezpieczenie jachtów od
odpowiedzialności cywilnej, opiewające na minimum 1.5 ml Euro.
3 . Zgłoszenia de regat.
Zgłoszenia do regat winny wpłynąć do 17 czerwca do godziny 1800

na adres mailowy : vaurien@agrofil.biz.pl.
Ostateczne zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Regat 18 czerwca
od godz 800 do godz 930
Opłata wpisowego wynosi 300,00 PLN płacona gotówką w
Biurze Regat lub na konto 88 1090 1102 0000 0001 3387 8210,
lub 70,00 EUR na konto 49 1090 1102 0000 0001 3421 7248.
4 . Program : przewiduje się przeprowadzenie dziewięciu wyścigów.
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930 – zgłoszenia
powitanie zawodników i briefing
start do pierwszego wyscigu
breifing
start do kolejnych wyscigów
breifing
start do kolejnych wyscigów
ogłoszenie wyników i uroczyste
zakończenie regat.
Żaden wyscig nie odbędzie się po godzinie 1330 w dniu 20 czerwca.
5 . Trasy wyscigów : Trasy wyscigów będą podane w instrukcji żeglugi
6 . Instrukcja Zeglugi :
Instrukcje żeglugi, aneksy do instrukcji oraz inne informacje
Komisji Regatowej będą wywieszone na tablicy ogłoszeń
w Biurze Regat.
7 . Rezultaty :
Mistrzostwa Polski zostaną uznane za ważne po przeprowadzeniu

przynajmniej trzech wyścigów.
Jeżeli zostaną przeprowadzone wiecej niz cztery wyścigi, to do
obliczenia wyników najgorszy rezultat zostanie odrzucony.
8 . Tytuly Mistrzostw Polski
Mistrz Polski w kategorii Open
Mistrz Polski Juniorow
9 . Decyzja startu
Zawodnik sam bierze odpowiedzialność za swój udział w wyścigach
Decydujac się na udział w wyścigu lub pozostania w wyscigu
zawodnik zwalnia organizatora regat z wszelkiej odpowiedzialności
za szkody materialne lub osobiste zarówno przed, w czasie jak i po
zawodach.
10 . Prawa do wykorzystania nazwiska i postaci.
Uczestniczac w tej imprezie, zawodnik zezwala automatycznie
organizatorom jak i sponsorom do wykorzystania i pokazywania
w każdej chwili, fotografii, videa, filmów albo innych sposobów
reprodukcji, wykonanych w czasie Mistrzostw Polski.
11 . Kontakt : vaurien@agrofil.biz.pl
+48 601 084 011
Kamienica Królewska 25 maj 2021 r.

