REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI W KLASIE FINN W KATEGORIACH WIEKOWYCH OD 40 LAT
1. Organizatorem regat jest Polskie Stowarzyszenie Regatowe Klasy Finn.
2. Celem regat jest aktywizacja sportowa osób po 40-tym roku życia i podniesienie poziomu
sportowego klasy FINN w Polsce
3. Regaty odbędą się w kategoriach wiekowych:
a. Kategoria Open (od 40 roku życia)
b. Kategoria Master (od 40 do 49 roku życia)
c. Kategoria Grand Master (od 50 do 59 roku życia)
d. Kategoria Grand Grand Master (od 60 do 69 roku życia)
e. klasyfikacja Legend (od 70 roku życia)
Sformułowanie „rok życia” dotyczy rocznika, a nie skończonej liczby lat.
4. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:
 przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2017-2020;
 przepisami Międzynarodowego Stowarzyszenia Klasy Finn (IFA)
 Instrukcją Żeglugi
5. Regaty zostaną przeprowadzone 21-23.09.2018 na Zalewie Zegrzyńskim
6. W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy podczas procedury
zgłoszeniowej przedstawią następujące dokumenty:
• ubezpieczenie OC (łódki lub sternika z rozszerzeniem „na czas regat”);
• certyfikat jachtu;
• opłacenie wpisowego.
7. Instrukcja Żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze
regat.
8. Pomiary kontrolne sprzętu określonego przepisami regatowymi i klasowymi mogą zostać
dokonane w dowolnym momencie w trakcie trwania regat.
9. Punktacja
9.1 Regaty zostaną uznane za ważne w przypadku rozegrania minimum 3 wyścigów.
9.2 Planuje się przeprowadzenie 8 wyścigów
9.2 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.
10. Ochrona środowiska
11. Jacht, którego załoga wyrzuci śmieci do wody, może być ukarany decyzją Komisji Regat
lub Zespołu Protestowego po rozpatrzeniu protestu.
12. Łodzie trenerów i obserwatorów
13. Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają
akredytacji podczas procedury zgłoszeniowej.
14. Prawo do wizerunku
15. Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego
wizerunku przez sponsorów i organizatorów 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.
16. Zastrzeżenie odpowiedzialności
17. 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.
18. Inne
Rekomendowana siła wiatru to max 20 węzłów, a minimum 5 węzłów, a ostateczna decyzja należy
do Komisji Sędziowskiej.

