ZAWIADOMIENIE O REGATACH
PUCHAR POLSKI MICROCLASS, PUCHAR POLSKI KLASY FINN
08 do 09 maja 2021 ,
Jezioro Kierskie, Poznań,
W regatach obowiązuje załączony poniżej
„Regulamin regat w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa w trakcie
epidemii SARS-CoV-2”.
Nie będzie możliwości osobistego dokonania zgłoszenia do regat oraz wpłaty
gotówkowej wpisowego w Biurze Regat Klubu.
1. Przepisy.
•

Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami jakie określono w Przepisach Regatowych Żeglarstwa WS edycji 2021-2024.
• Dodatek P "Specjalne procedury dla przepisu 42" będzie miał zastosowanie
• W przypadku sprzeczności dokumentów decydują postanowienia zawarte w Instrukcji
Żeglugi
2. Warunki uczestnictwa
• W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień Word Sailing oraz następujące dokumenty, które należy posiadać :
• potwierdzenie wpłaty wpisowego do regat;
• licencję zawodnika PZŻ;
• ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną, co najmniej 1.000.000 PLN;
• certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu;
• dowód rejestracyjny jachtu,
• zgodę PZŻ na reklamowanie indywidualne - gdy potrzeba.
3. Klasy.
Regaty rozegrane zostaną w klasach :
• Micro Class dywizje Overall, Racer, Cruiser,
• Finn .
4. Zgłoszenia i wpisowe.
•
•
•
•
•

Zgłoszenia należy należy dokonać wyłącznie drogą mailową do dnia 06 maja 2021
roku na adres: office@windblacksmith.com ( formularz do pobrania - http://wozz.poznan.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zg%C5%82oszenie-do-regat_WOZZ-1.pdf )
Przez zgłoszenie do regat zawodnicy zobowiązują się do uznania, że Organizator nie
przyjmuje żadnej odpowiedzialności za utratę zdrowia, życia, uszkodzenie ciała lub za
utratę lub uszkodzenie jakiegokolwiek statku lub wyposażenia,
Zgłaszający oświadcza, że zamieszczone w przesłanym zgłoszeniu dane są zgodne z
prawdą,
Wpisowe ( od jachtu ) do regat wynosi : klasa Finn 100,00 zł, klasy Micro 300,00
PLN.
Wpisowe do regat należy opłacić do dnia 06 maja 2021 roku na rachunek :
Jacht Klub Wielkopolski
Ul. Wilków Morskich 17/19; 60-480 Poznań
Rachunek bankowy
SANTANDER POLSKA 84 1090 1362 0000 0001 0116 8312

5. Instrukcja żeglugi
•
•

Instrukcja żeglugi będzie umieszczona na FB – Windblacksmith, opcjonalnie na tablicy
ogłoszeń regat,
Zgłaszający otrzymają instrukcję żeglugi wyłącznie w formie elektronicznej poprzez
komunikator WhatsApp - grupa REGATY lub po przesłaniu maila do organizatora z
prośbą o jej przesłanie.

6. Komunikaty dla zawodników
Komunikaty dla zawodników będą umieszczane poprzez komunikator WhatsApp.
7. Pomiary
Pomiary kontrolne wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i
klasowymi mogą być dokonane przed i podczas regat.
8. Wyścigi
•
•
•

Planuje się rozegranie 8 wyścigów.
Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu.
W przypadku rozegrania 4 wyścigów. i więcej , najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony.

9. Zastrzeżenie odpowiedzialności
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht.
10.Nagrody
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają trofea lub medale.
.
11.Prawa do wizerunku
Zgłaszając się do regat, zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów we wszystkich materiałach dotyczących regat.
12.Łodzie trenerów i obserwatorów
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają
akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeń.
.
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
GŁÓWNY ORGANIZATOR - Piotr Kowalewski tel. 720829212
– 480 Poznań, ul. Wilków Morskich 17/19
Gospodarz Klubu - tel. kom. +48 606 678 807
E- mail : jkw@jkwpoznan.pl
ZAPRASZAMY

KOMITET ORGANIZACYJNY REGAT

Regulamin regat JKW w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa
w trakcie epidemii SARS-CoV-2
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1. W regatach nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19, zakażone SARSCoV-2,
przebywające w kwarantannie czy izolacji.
2. Wszyscy uczestnicy regat, członkowie ekip są zobowiązani do utrzymania 2-metrowej
odległości pomiędzy osobami zarówno w budynkach Jacht Klubu Wielkopolski (JKW)
jak i w zewnętrznej lądowej przestrzeni publicznej Klubu.
3. W budynkach Klubu oraz na zewnątrz w miejscach publicznych, w sytuacji, gdy nie
można zachować 2-metrowej odległości od innych, obowiązkowe jest noszenie masek
zasłaniających usta i nos.
4. Trenerzy i opiekunowie zawodników ograniczają do niezbędnego minimum pobyt zawodników w budynku JKW w klubie.
5. Zapewniamy bezdotykowe wejście do budynku JKW w klubie poprzez otwarcie na stałe i zablokowanie drzwi wejściowych i wewnętrznych.
6. Wszyscy uczestnicy regat, członkowie ekip oraz obsługa regat każdorazowo obowiązkowo dezynfekują ręce przy wejściu oraz opuszczeniu budynków klubu.
7. Jacht Klub Wielkopolski zapewnia uczestnikom płyn do dezynfekcji rąk w budynku
klubu.
8. Jacht Klub Wielkopolski zapewnia regularną dezynfekcję toalet w klubie oraz środek
do dezynfekcji rąk w toaletach .
9. Komunikaty organizatora, komisji sędziowskiej i zespołu protestowego oraz wyniki
dostępne będą na stronie internetowej regat – zaleca się korzystanie z elektronicznej
formy przekazu informacji.
10. Rozwi zywanie powstałych spor w (rozpatrywanie protest w) odbywa si będzie za
po rednictwem rodk w ł czno ci telekomunikacyjnej lub w specjalnie przygotowanej
sali, w której przebywać będzie wymagana minimalna liczba os b. Uczestnicz cy w
rozpatrywaniu sporu muszą korzysta ze rodk w ochrony osobistej według aktualnych zalece (maseczka, dezynfekcja rąk, zachowana odległość 2m od siebie).
11. Podczas uroczystości zakończenia regat wszyscy uczestnicy mają obowiązek noszenia
maseczek a osoby wręczające nagrody zostaną dodatkowo wyposażone przez organizatora w rękawiczki.
12. Na trenerach/opiekunach spoczywa obowiązek czuwania nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu przez ich zawodników. Monitorowanie stosowania procedur należy
do JKW w Poznaniu.
13. Zgłoszenie do regat zawodnika jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu co jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w regatach.

