
  
Zawiadomienie o Regatach o Puchar Yacht Clubu Rewa  

w klasie FINN 
 
 
1. ORGANIZATOR  
            1.1 Organizatorem regat jest Yachy Club Rewa 81- 198 Rewa ul. Morska 56 oraz Polskie 
Stowarzyszenie Klasy Finn.  
            1.2 Wyścigi odbędą się na Zatoce Puckiej w dniach 07 – 09.07.2017 
 
2. PRZEPISY  
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:  
 • przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF (PRŻ) 2017-2020 
 • przepisami Międzynarodowego Stowarzyszenia Klasy Finn 
 • Instrukcją Żeglugi  
Jeśli istnieje konflikt pomiędzy dokumentami, język angielski jest rozstrzygający. 
 
3. WARUNKI UCZESTNICTWA  
3.1 Każdy jacht klasy Finn może wziąć udział w regatach.  
 
 4. ZGŁOSZENIA 
 4.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy podczas procedury zgłoszeniowej 
przedstawią następujące dokumenty: 

• ubezpieczenie OC (łódki lub sternika z rozszerzeniem „na czas regat”); 
                      • certyfikat jachtu; 
                      • dopuszczenie sędziego mierniczego do regat; 
                      • opłacenie wpisowego.  
4.2 Zgłoszenia do regat przyjmowane będą droga elektroniczną na adres 
janusz.rewa@gmail.com 
4.3 Wpisowe do regat wynosi: 
 • 50,- zł od jachtu zgłoszonego do dnia 30 czerwca 2017 r. 
 • 80,- zł od jachtu zgłoszonego od dnia 1 lipca 2017 r. 
 
 Wpłaty należy dokonać na konto Yacht Clubu Rewa do 06.07.2017 wpisując w tytule przelewu: 
Puchar YCRewa – Finn  
Bank Rumia 28 8351 0003 0021 6515 2000 0010  
 
 



Istnieje możliwość zgłoszenia jachtu w piątek przed regatami w godzinach 8.00 – 10.00 (z 
wpisowym 100,- zł płatnym u organizatora regat Janusza Frąckowiaka). 
 
 
5 PROGRAM REGAT  
 
Sprinty w zależności od prognoz w piątek lub sobotę po wyścigach zasadniczych. 
 Piątek 07.07.2017 
 
 8.00 – 10.00 - zgłaszanie jachtów do regat 
 11.00 – otwarcie regat  
11.55 – sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu (3 wyścigi tego dnia)  
17.00 – ognisko z kiełbaskami i muzyką 
 
 Sobota 08.07.2017 
 
 9.55 – sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia (3 wyścigi tego dnia)  
18.00 – kolacja integracyjna 
 
 Niedziela 09.07.2017 
 
 9.55 – sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia (2 wyścigi tego dnia)  
15.00 – zakończenie regat - rozdanie dyplomów i pucharów 
 
 6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI 
 Instrukcja Żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat. 
 Instrukcja żeglugi towarzyszącym regatom wyścigów sprinterskich zostanie przedstawiona w dniu 
otwarcia regat. 
 
 7. POMIARY  
Pomiary kontrolne sprzętu określonego przepisami regatowymi i klasowymi mogą zostać dokonane 
w dowolnym momencie w trakcie trwania regat. 
 
8. PUNKTACJA  
8.1 Regaty zostaną uznane za ważne w przypadku rozegrania minimum 3 wyścigów. 
8.2 W przypadku rozegrania mniej niż 4 wyścigów, wszystkie wyniki jachtu w serii wyścigów 
liczone są do jego punktacji końcowej. W przypadku rozegrania 4 i więcej wyścigów, jeden 
najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony.  
 
 9. OCHRONA ŚRODOWISKA  
Jacht, którego załoga wyrzuci śmieci do wody, może być ukarany decyzją Komisji Regat lub 
Zespołu Protestowego po rozpatrzeniu protestu.  
 
10. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW  
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji 
podczas procedury zgłoszeniowej. 
 
 11. PRAWO DO WIZERUNKU  
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku 
przez sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we 
wszystkich materiałach dotyczących regat. Nakłada się obowiązek umieszczenia na jachtach 
zgłoszonych do regat materiałów reklamowych organizatora.  



 
 
12. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI  
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności 
wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia 
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, 
wynikającą z udziału w regatach.  
 
 
13. ZAKWATEROWANIE 
Wszelkie potrzeby w zakresie zakwaterowania prosimy zgłaszać bezpośrednio do organizatora 
Janusza Frąckowiaka na e-mail : janusz.rewa@gmail.com  Tel. 501 498 422 do 20.06.2017r. 
Możliwe jest rozbicie namiotu i ustawienie busa mieszkalnego. 
 


