Regulamin cyklu Regat Żeglarskich Gminy Władysławowo 2019

1. Cele regat
a) popularyzacja zdrowego, aktywnego trybu życia oraz rekreacji na świeżym powietrzu,
b) promocja akwenów Zatoki Puckiej jako doskonałego miejsca do uprawiania sportów wodnych.
2. Organizatorzy
Organizatorem imprezy jest Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie. Kontakt: Janusz
Nowicki tel. 58 674-54-45 (pon.-pt. 8:00-15:00), e-mail j.nowicki@wladyslawowo.pl.
Współorganizatorami są instruktorzy żeglarstwa ze szkół gminy Władysławowo.
3. Miejsce, terminy, łodzie
a) miejsce: regaty odbywać się będą na Zatoce Puckiej, biuro regat na terenie mariny w Swarzewie,
b) terminy: godz. 9:00 w soboty – 11 maja, 25 maja, 22 czerwca i 7 września 2019 r.,
c) łodzie: organizator zapewnia uczestnikom łodzie klasy Puck oraz konieczny osprzęt.
4. Uczestnictwo
a) uczestnikami są załogi od 3 do 5 osób, złożone wyłącznie z mieszkańców gminy Władysławowo,
b) sternicy muszą okazać patent min. żeglarza jachtowego; załoganci nie muszą posiadać uprawnień,
c) wszyscy uczestnicy regat - pod groźbą dyskwalifikacji - żeglują w kamizelkach asekuracyjnych,
d) uczestnicy regat zobowiązani są traktować użyczony sprzęt zgodnie z zaleceniami organizatora;
jeżeli zawodnik przekraczając przepisy uszkodzi sprzęt, ponosi konsekwencje finansowe,
e) w użyczonych łodziach można zastosować własne żagle, szoty foka i grota oraz obciągacz bomu,
f) udział w regatach jest bezpłatny.
5. Zapisy
a) zapisy wyłącznie na stronie elektronicznezapisy.pl, każdorazowo przed kolejną edycją cyklu regat,
b) zapisy kończą się trzy dni przed daną edycją regat w celu przygotowania odpowiedniej ilości łodzi.
6. Punktacja
a) podczas poszczególnych regat całego cyklu obowiązuje System Małych Punktów (I miejsce - 1 pkt,
II miejsce - 2 punkty, itd.) - w regatach wygrywa załoga z najmniejszą liczbą punktów,
b) w klasyfikacji końcowej cyklu regat (punktacja Ligi Sportowej Gminy Władysławowo - LSGW)
zliczane będą występy poszczególnych uczestników według reguły przyjętej przez organizatora LSGW
z uwzględnieniem podziału na dwie kategorie: kobieta i mężczyzna.
7. Nagrody
a) w poszczególnych regatach cyklu nagradzane medalami będą trzy pierwsze załogi,
b) na koniec cyklu podliczona zostanie łączna punktacja, zgodnie z którą najlepsi otrzymają:
- zwycięzcy klasyfikacji kobiet i mężczyzn - puchary,
- pięć najlepszych kobiet i pięciu najlepszych mężczyzn - nagrody rzeczowe.
8. Przepisy
a) regaty odbywają się według obowiązujących Przepisów Regatowych,
b) w dniu regat przewiduje się rozegranie od 3 do 5 wyścigów, a przy rozegraniu 4 lub 5 wyścigów
najgorszy wynik zostanie odrzucony; regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu 3 wyścigów,
c) przy równej ilości punktów o zajętych miejscach decydują w kolejności: większa liczba lepszych
miejsc, wyścig odrzucony, lepsze miejsce w pierwszym wyścigu,
d) obowiązuje ograniczenie czasu, które wynosi 6 minut od wpłynięcia na metę pierwszego jachtu,
e) kara 7200 zostaje zastąpiona karą 3600 i musi być wykonana na tym samym boku, na którym
zostało popełnione wykroczenie. Wyjątkiem jest okrążanie znaków,

f) sędzia na motorówce nieodwołalnie wskazuje winnego.
9. Program regat
a) dzień regat
9:00 - 9:10
losowanie łodzi
9:10 - 9:30
odprawa sterników
9:30 - 10:20
klarowanie łodzi i dopłynięcie do startu
10:20 - 12:30
wyścigi
13:30
zakończenie regat, rozdanie nagród i poczęstunek
b) obowiązuje skrócona procedura startowa
5 min przed startem
sygnał akustyczny i flaga klasowa
4 min przed startem
flaga „I”
1 min przed startem
opuszczenie flagi „I”
start
opuszczenie flagi klasy
c) trasa regat
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