ZAWIADOMIENIE
Ogólnopolskie Regaty o „PUCHAR NYSY”
w klasach Optimist A i B, Laser 4.7, Laser Radial

1.



TERMIN I MIEJSCE REGAT
Regaty rozegrane zostaną w dniach 26.05-27.05.2018 r. Miejscem regat jest Jezioro Nyskie,
przystań żeglarska Klubu Żeglarskiego „NYSA” w Głębinowie.
Start do pierwszego wyścigu regat w dniu 26.05.2018 r. o godz. 1100.

2.

ORGANIZATOR
Organizatorem regat jest Klub Żeglarski „Nysa” z/s w Głębinowie
tel. kom. 600288545, e-mail: kznysa@o2.pl, www.kz.nysa.pl
WSPÓŁORGANIZATOR – Urząd Miejski w Nysie – dofinansowanie zadania ze środków
budżetowych Gminy Nysa.

3.

BIURO REGAT
Biuro Regat mieścić się będzie na terenie przystani żeglarskiej Klubu Żeglarskiego „Nysa”
w Głębinowie.

4.



PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych
Żeglarstwa World Sailing oraz regulaminami PSKO i PSKL.
Regaty określone są jako regaty kategorii „C”, zgodnie z Zarządzeniem 20 ISAF.

5.
ZGŁOSZENIA DO REGAT
5.1 Wstępnych zgłoszeń należy dokonać, e-mailem na adres kznysa@o2.pl w terminie
do 20.05.2018 r.
5.2 Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w Biurze Regat w dniu 25.05.2018 r. w godz. od 1800 do
2000 oraz w dniu 26.05.2017 r. w godz. od 800 do 930.
5.3 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących
dokumentów:
 aktualne badanie lekarza sportowego;
 licencja sportowa
 ubezpieczenie OC zgodne z wytycznymi PZŻ
 certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym;
 licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).
 potwierdzenie wpłaty wpisowego w kwocie 50 zł / zawodnika
6.

WYMAGANIA DLA ZAWODNIKÓW
W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień
ISAF.

7.

PROGRAM REGAT
Piątek
25.05.2018r – godz. 1800-2000

zgłoszenia do regat

Sobota

26.05.2018r – godz. 0800-930
od godz. 1100

zgłoszenia do regat
wyścigi

Niedziela

27.05.2018r – od godz. 1100
około godz. 1530

wyścigi
zakończenie regat

W dniu 27.05.2018r żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 1330
8.

INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Będzie dostępna w dniach 25.05 i 26.05.2018 r. w biurze regat podczas przyjmowania zgłoszeń.

9.

TRASY REGAT
Wyścigi rozgrywane będą na trasie trapezowej. Trasa regat przedstawiona będzie w IŻ.

10.

PUNKTACJA
Przewiduje się rozegranie 6 wyścigów – w dniu 26.05.2018 r. 4 wyścigów i w dniu 27.05.2018 r.
2 wyścigów. Przy rozegraniu 1 wyścigu regaty zostaną uznane za ważne. Przy rozegraniu 4 i więcej
wyścigów najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony.

11.

POMIARY KONTROLNE
Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi
i klasowymi dokonane zostaną podczas regat.

12.

ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji
organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

13.

PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez
organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we
wszystkich materiałach dotyczących regat.
Ponadto zawodnik zgłaszając się do regat wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i
wykorzystywanie danych osobowych w zakresie realizacji zadania publicznego

14.

NAGRODY.
Regulamin nagradzania zostanie ogłoszony w dniu rozpoczęcia regat.

15.

ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności
wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności
za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w
regatach.

16.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Poniżej podajemy namiary na zakwaterowanie i wyżywienie. Wszystkie podane oferty
zakwaterowania i wyżywienia znajdują się na terenie Głębinowa w bliskiej odległości od KŻ Nysa.
1. FHU „BUDEK” Głębinów 21-tel.0774356205 , 603312275
– domki kampingowe (łazienka, aneks kuchenny ,telewizor) - możliwość wyżywienia.
2. Tropikana Głębinów 3b, tel. 609746293, 728848004
– domki kampingowe, pokoje w pensjonacie (łazienka, telewizor).
3. Ośrodek wczasowy PARADISE – Rybaczówka – Głębinów, tel. 774334423, 600602047,
www.paradisesol.pl – domki z łazienkami – możliwość wyżywienia.
4. RYBAK Ośrodek Formacyjno-Wypoczynkowy – tel.774726039,
e-mail recepcja@rybak.nysa.pl lub osrodek_rybak@onet.pl – www.rybak.nysa.pl
5. Stara Kuźnia Głębinów tel.0774357134, 607058154 – pokoje z łazienkami.
6. Nyski Ośrodek Rekreacji – Skorochów, www.nor.nysa.pl, tel.774332026, 774333881
7. Ośrodek Błękitna Zatoka – Głębinów, tel. 774356275, 774336151 – www.blekitnazatoka.pl
– domki 5-osobowe z łazienkami, aneksem kuchennym, telewizor.
8. Klub Żeglarski Nysa – tel. 600288545 – domki kampingowe – sanitariat oddzielnie.
9. U Smyka domki kampingowe – tel.663783668, 501088359
10. Domki Letniskowe – Skorochów – apartamenty 3-4 osobowe, wc, aneks kuchenny, telewizor, radio,
tel. 503927520
11. Formator – Głębinów – domki 4 osobowe z łazienkami, tel. 665945486
W razie problemów z rezerwacją zakwaterowania proszę o kontakt.
KOMANDOR KŻ „NYSA”
Jerzy Jałoszyński

