ZAWIADOMIENIE O REGATACH
81. Błękitna Wstęga Jeziora Charzykowskiego
1. Termin i miejsce regat:
Regaty odbędą się dnia 22 września 2018 r. na trasie Małe Swornegacie - Charzykowy.
Odprawa sterników załóg o godz. 13.00 na plaży w Małych Swornegaciach.
Planowany start od godz. 13.30
Tradycyjna grochówka wydawana będzie od godz. 1100 przy plaży w Małych Swornegaciach.
2. Organizator:
Organizatorem regat jest Chojnicki Klub Żeglarski, tel. (52) 39 88 120, biuro@chkz.pl, www.chkz.pl
3. Cel regat:
Celem regat jest utrzymanie tradycji wspólnego żeglowania i towarzyskiego spotkania wszystkich
pokoleń żeglarskich naszego terenu.
4. Uczestnictwo:
W regatach mogą brać udział zawodnicy zarówno zrzeszeni jak i nie zrzeszeni w klubach.
Warunkiem przyjęcia do regat jest odpowiedni stan zdrowia oraz posiadanie uprawnień żeglarskich
zgodnie z wymogami PZŻ.
5. Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu 21.09.2018 r. (piątek) w godz. 1700-1900 oraz 22.09.2018 r.
(sobota) w godz. 800 - 1000 tylko w Sekretariacie Klubu ChKŻ Chojnice, gdzie uczestnicy otrzymają
koszulki i talony na grochówkę.
6. Wpisowe:
Wpisowe dla klas turystycznych wynosi 25 zł/os.
Zawodnicy klas regatowych w kategorii Młodzik, Junior i Młodzieżowiec (do 21 lat) oraz kajakarze
sekcji SZANSA nie opłacają wpisowego.
7. Klasy:
Regaty rozegrane zostaną w następujących klasach:
- Optimist Dziewczęta
- Orion
- Optimist Chłopcy
- Venus
- Finn
- Tango
- Laser
- Omega turystyczna
- Delphia 24
- Fortuna 23
- Kajaki KT-1
- Sasanka
- Kajaki KT-2
- Micro
- Kajaki K-1

- DZ
- Łodzie kabinowe 600
- Łodzie kabinowe 750
- Łodzie kabinowe +750
- Wolna /otwartopokładowa/
- Deska z żaglem
- Najszybszy jacht

Ewentualnego zgłoszenia dodatkowych klas należy dokonać najpóźniej do dnia 14 września br. w
sekretariacie ChKŻ. Warunkiem uznania klasy jest start minimum 3 jachtów danej klasy.
W klasach turystycznych dopuszcza się stosowanie wszelkich zmian typu: przedłużona rufa, zmniejszona
waga, zwiększona powierzchnia żagli itp.

8. Kolejność startów:
Kolejność startów poszczególnych klas zostanie podana na odprawie sterników o godz. 13.00 na
plaży w Małych Swornegaciach.
9. Nagrody:
Wszyscy zawodnicy otrzymują pamiątkowe koszulki – do odbioru przy zgłoszeniu do regat w biurze
ChKŻ. Zwycięzcy regat oraz zwycięzcy poszczególnych klas otrzymają pamiątkowe puchary oraz
tradycyjne wstęgi i dyplomy.
10. Zakończenie regat:
Zakończenie regat przewiduje się po ok. 2 godz. od zamknięcia linii mety.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w regatach !
Chojnicki Klub Żeglarski

