ZAWIADOMIENIE

O REGATACH
„Mistrzostwa Okręgu Pomorskiego”

Regaty dofinansowane przez Pomorską Federację Sportu
ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Charzykowy
23-24 wrzesień 2017 r.
Klasy regatowe:
Laser 4.7, LAR, LAS

1. Termin i miejsce regat
Regaty odbędą się w dniach 23-24.09.2017 r. na Jeziorze Charzykowskim.
2. Organizator
Organizatorem regat jest Chojnicki Klub Żeglarski, 89-606 Charzykowy, ul. Rybacka 1,
tel. (52) 39 88 120 , www.chkz.pl e-mail: biuro@chkz.pl
3. Zgłoszenia do regat.
Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w sekretariacie Klubu w przeddzień regat tj. 22.09.2017 r. w godz.
1900-2000. Możliwe jest zgłoszenie zawodników mailowo do dnia 22.09.2017 do godz. 18.00 a finalnych
zgłoszeń należy dokonać w w/w terminie.
4. Program regat.
23.09.2017 r.
24.09.2017 r.

5. Wpisowe do regat.
Laser 4.7 i LAR
Laser Standard

godz. 1000 - otwarcie regat
godz. 1100 - start do I wyścigu oraz kolejnych
godz. 1000 - start do wyścigów
ok. godz. 1500 - zakończenie regat
- 60 zł
- 80 zł

6. Zakwaterowanie i wyżywienie.
Koszt noclegu i wyżywienia razem od 70 zł za dobę.
Informacje dotyczące bazy noclegowej w Charzykowach dostępne pod nr tel. (52) 39 88 120
7. Nagrody.
Regulamin nagród zostanie ogłoszony przed I wyścigiem w dniu rozpoczęcia regat.
8. Imprezy towarzyszące.
Program imprez towarzyszących zostanie podany przed I wyścigiem w dniu rozpoczęcia regat.
9. Przepisy, ocena wyników.
Regaty rozegrane zostaną zgodnie z MŻPR 2017-2020, przepisami PZŻ oraz Instrukcją Żeglugi, którą
uczestnicy otrzymują przy zgłoszeniu do regat.
W regatach stosowana będzie punktacja indywidualna zgodnie z przepisami PZŻ.
10. Łodzie trenerów i obserwatorów.
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji
organizatora regat podczas procedury zgłoszeń.
11. Zastrzeżenie odpowiedzialności.
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub
niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek
szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht.

Wszyscy zawodnicy muszą być ubezpieczeni i posiadać aktualną licencję
oraz badania lekarskie zgodnie z ustaleniami PZŻ.

Organizator
Chojnicki Klub Żeglarski

