Zawiadomienie o regatach PLANET BALTIC CUP 2018
25-27.05. 2018
1. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Planet Baltic, Szkoła Żeglarstwa mksailing.pl
2. PRZEPISY:
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa /PRŻ 2017-2020/. Przepisami
klasowymi, niniejszym Zawiadomieniem o Regatach i Instrukcją Żeglugi.
3. KLASY:
a. jachty balastowe
Regaty Planet Baltic Cup, są zaliczane do Zachodniopomorskiego Pucharu Sezonu ORC 2018.
I.
II.

W regatach mogą uczestniczyć jachty posiadające aktualne świadectwo pomiarowe ORC Club
i ORC Int., KWR oraz OPEN.
Jachty w formule KWR zostaną podzielone na grupy:
1 – jachty o wsp. KWR =>1,2300
2 – jachty o wsp. KWR < 1,2300

III. Parametry jachtów klasy OPEN winny odpowiadać podstawowym wymogom klasy KWR tj. są
jednokadłubowe, ożaglowanie max. 33m2/1T.
Grupy będą tworzone jeśli zgłosi się co najmniej 5 jachtów w danym przedziale.
b. jachty mieczowe
1. klasa Sigma Active
4. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia można składać do dnia 22.05.2018 r., do godz. 17.00 w Biurze Regat (biuro Szkoły
Żeglarstwa mksailing.pl – budynek główny Mariny Solnej), Marina Solna Kołobrzeg.
http://www.planetbaltic.pl/rejestracja/
Wpisowe do regat wynosi 100,00 PLN
Wpisowe w dniu regat (26.05 - sobota) wynosi 200 PLN
Załogi powyżej 2 osób dodatkowo 50,00 zł/załogant.
Do zgłoszenia należy dołączyć aktualne świadectwo pomiarowe i polisę ubezpieczenia.
Druk zgłoszenia można otrzymać w Biurze Regat lub pobrać ze strony internetowej .
UWAGA- zgłoszenia wypełniamy drukowanymi literami

5. INSTRUKCJA ŻEGLUGI:
Instrukcja Żeglugi zostanie opublikowana przez Sędziego Głównego Regat na tablicy ogłoszeń
najpóźniej na jedną godzinę przed startem do pierwszego wyścigu.
Wszystkie inne komunikaty umieszczane będą na tablicy ogłoszeń Komisji Sędziowskiej
6. OTWARCIE REGAT:
Uroczyste podniesienie bandery i proporca PBC- mksailing oraz rozpoczęcie regat odbędzie się
o godzinie 1000
7. ODPRAWA KAPITANÓW:
Odprawa kapitanów jachtów startujących w regatach odbędzie się w dniu 26.08.2017 r.
o godz. 0900 przy Biurze Regat.
8. TERMINARZ WYŚCIGÓW:
Wyścigi rozgrywane będą po wschodniej stronie toru wejściowego do Kołobrzegu w pobliżu mola.
Start do I-go wyścigu planowany jest na godzinę 11.00
Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego
Sygnał ostrzeżenia do ostatniego wyścigu będzie podany nie później niż do godz. 1800
w dn. 27.05.2018
W sobotę 26. 05 i w niedzielę 27. 05 przewiduje się rozegranie 12 wyścigów (7/5).
Po rozegraniu minimum 5 wyścigów najgorszy rezultat będzie odrzucony. Po rozegraniu minimum
9 wyścigów 2 najgorsze będą odrzucone. Regaty będą ważne jeśli odbędzie się przynajmniej jeden
wyścig.
9. PUNKTACJA:
W regatach stosowany będzie system małych punktów zgodnie z Dodatkiem A PRŻ 2017-2020.
Jachty klasyfikowane wg formuły ORC Club przeliczane będą na podstawie przelicznika jachtu.
Dla jachtów klasyfikowanych wg formuły KWR prowadzona będzie klasyfikacja generalna,
a kolejność w grupach ustalona będzie z wysortowania z punktacji generalnej.
Jachty klasyfikowane w grupie Open oraz jachty klasy SIGMA klasyfikowane będą wg czasu
rzeczywistego.
10. NAGRODY:
Medale i nagrody dla jachtów na pierwszych miejscach w swojej grupie.
Medale i nagrody dla jachtów na II i III miejscu w grupie.
Medale pamiątkowe uczestnictwa dla pozostałych jachtów.
11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.
Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób
albo śmierć wynikłą w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach .
Sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC
obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów.
Na jachcie podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób jaka została

zgłoszona do regat. Wniosek (w formie pisemnej lub ustnej) o zmianę członka załogi
należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu do Komisji Regatowej. Zamiana może nastąpić tylko
z przyczyn losowych, za zgodą Sędziego Głównego.
Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez
Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego
przekazu, oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat .
12. INNE INFORMACJE
1. Zgłaszając się do regat uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w związku z ogłaszaniem klasyfikacji, oraz bezpłatnego wykorzystania wizerunku na zdjęciach filmach
i innych materiałach powstałymi w związku z regatami. Przetwarzanie i gromadzenie danych osób
nagrodzonych odbywa się w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności
z ustawą o ochronie danych osobowych.

2. Załogi, które przyjeżdżają samochodami proszone są o podanie do dnia 15. 05. 2018:
Imienia i nazwiska kierowcy
Numeru rejestracyjnego i marki samochodu
(Przed budynkiem Mariny wprowadzono strefę płatnego parkowania. Dane potrzebne są do
zorganizowania bezpłatnego miejsca postoju dla uczestników regat).
3. Wszelkie dodatkowe pytania proszę kierować do organizatora.
13. ZAKOŃCZENIE:
Uroczyste zakończenie planowane jest na godz. 1500 w dniu 27.05.2018 w miejscu podanym
w komunikacie na tablicy ogłoszeń .
13. ADRES ORGANIZATORA:
Kontakt do organizatora: Marcin Koc mk@mksailing.pl tel. +48 504 199 272

W dniu 25. 05. 2018 (piątek) Biuro regat otwarte jest do godziny 1900
W godzinach 1400 – 1600 planowany jest trening dla klasy Sigma Active – reda
Rejestracja zawodników i jachtów (wydanie numerów startowych) w piątek, w godzinach
0900 – 1300, 1630 – 1900.

