Zawiadomienie o regatach DNI KOŁOBRZEGU 25.05.2019
1. ORGANIZATOR
Akademia Sportów Wodnych MK Sailing
Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
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
I. W regatach mogą uczestniczyć jachty posiadające aktualne
II. W regatach startują następujące klasy:
1 – jachty do 10m LOA
2 – jachty powyżej 10m LOA
3 – jachty w klasie DZ
4 – jachty motorowe
Klasy będą tworzone jeśli zgłosi się co najmniej 5 jachtów w danym przedziale.

ubezpieczenie

OC

4. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia można składać do dnia 24.05.2019 r., do godz. 17.00 w Biurze Regat (Biuro Portowe
– budynek główny Mariny Solnej), Marina Solna Kołobrzeg.
Wpisowe regat wynosi 50,00 zł
Załogi powyżej 2 osób płatne dodatkowo 30,00 zł/załogant.
Do zgłoszenia należy dołączyć aktualną polisę ubezpieczenia. Druk zgłoszenia można otrzymać w
Biurze Regat
5. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja Żeglugi dostępna będzie w Biurze Regat w dniu 25.05.2019 r. Wszystkie inne komunikaty
umieszczane będą na tablicy ogłoszeń Komisji Sędziowskiej – przed Biurem Portowym w budynku
Mariny Solnej.
6. ODPRAWA KAPITANÓW
Odprawa kapitanów jachtów startujących w regatach odbędzie się w dniu 25.05.2019 r. o godz. 11:00
w Sali konferencyjnej w budynku Mariny Solnej
7. TERMINARZ WYŚCIGÓW
Wyścigi rozgrywane będą po wschodniej stronie toru wejściowego do Kołobrzegu w pobliżu mola. W
sobotę 25. 05 przewiduje się rozegranie maksymalnie 5 wyścigów (minimum 3). Po rozegraniu
minimum 3 wyścigów najgorszy rezultat będzie odrzucony. Regaty będą ważne jeśli odbędzie się
przynajmniej jeden wyścig.

8. PUNKTACJA
W regatach stosowany będzie system małych punktów zgodnie z Dodatkiem A PRŻ 2017-2020.
Kolejność w grupach ustalona będzie z punktacji generalnej wg czasu rzeczywistego. Dla jachtów
motorowych ustalona będzie trasa z zadaniami nawigacyjno-zręcznościowymi.
9. NAGRODY
Nagrodą główną w każdej z powyższych kategorii od Zarządu Poru Morskiego Kołobrzeg będzie
zimowanie za darmo dla wylosowanego jachtu.
10. 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 .
11. 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.
2. Wszelkie dodatkowe pytania proszę kierować do organizatora.
12. ADRES ORGANIZATORA:
Kontakt do organizatora:
Akademia Sportów Wodnych MK Sailing, Marina Solna – Kołobrzeg, ul. Warzelnicza 1, tel.
504 199 272, e-mail: mk@mksailing.pl
Zarząd Portu Morskiego Kołobrzegu Sp. z o.o., Marina Solna – Kołobrzeg,
ul. Warzelnicza 1 , tel. 785241498 e-mail: m.hrankowska@zpmkolobrzeg.pl

W dniu 25. 05. 2019 (sobota) Biuro regat otwarte jest do godziny 20:00
W dniu regat rejestracja zawodników w godzinach 08:00 – 09:30

ZARZĄD PORTU MORSKIEGO W KOŁOBRZEGU I MARINA SOLNA
REGATY OTWARCIA SEZONU ŻEGLARSKIEGO – DNI KOŁOBRZGU 25.05.2019
INSTRUKCJA ŻEGLUGI
1. PRZEPISY
Regaty przeprowadzone zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa /PRŻ/2017-2020
W.S./, przepisami formuły wyrównawczej ORC, zasadami wyznaczania współczynnika
wyrównawczego KWR, zawiadomienia o regatach i niniejszej instrukcji żeglugi.
2. KOMUNIKATY DLA ZAWODNIKÓW
Komunikaty dla zawodników wywieszane będą na tablicy ogłoszeń znajdującej w Marinie Solnej
3. ZMIANY W INSTRUKCJI
Wszelkie zmiany instrukcji żeglugi ogłaszane będą w formie komunikatu i wywieszane na tablicy
ogłoszeń najpóźniej na 2 godziny przed startem w danym dniu.
4. SYGNAŁY PODAWANE NA BRZEGU
Sygnały podawane na brzegu wywieszane będą na maszcie na przystani w Marinie Solnej
5. KLASY JACHTÓW
W regatach uczestniczą jachty
 balastowe do 10m LOA
 balastowe powyżej 10m LOA
 DZ
 jachty motorowe
6. TERMINY STARTÓW
Planuje się rozegranie pięciu wyścigów.
Regaty będą ważne jeśli rozegrany będzie przynajmniej jeden wyścig.
Start do pierwszego wyścigu nastąpi w dniu 25.05.2019 o godz. 1200
Start do następnego wyścigu nastąpi 5 minut po zamknięciu mety wyścigu poprzedniego.
7. START
Starty do wyścigów zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisem 26 PRŻ.
Linia startu wyznaczona będzie boją pneumatyczną i masztem na statku KS i ograniczona będzie
boją i statkiem KS.
Linia startu zamknięta będzie 5 min po sygnale startowym.
Kolejność startów
 grupa jachtów balastowych- o godz. Podanej w pkt. 6
 grupa jachtów DZ 5 minut po pierwszym starcie
 grupa jachtów motorowych na akwenie i o godzinie podanym w komunikacie na tablicy
ogłoszeń
8. TRASY WYŚCIGÓW
Wyścigi rozgrywane będą po wschodniej stronie toru podejściowego do portu w Kołobrzegu na
trasie wyznaczonej przez boje w kolorach żółty, pomarańczowy, biały, zielony.
8.1 Trasa wyścigów dla klasy DZ przedstawiona jest schematycznie w załączniku nr 1.
8.2 Trasa dla jachtów grupy jachty motorowe przedstawiona jest w załączniku nr 2
Metę – wyznacza maszt na statku KS i boja zawietrzna i ogranicza statek KS i boja.
Otwarcie linii mety sygnalizowane będzie wywieszeniem na maszcie statku KS flagi koloru
niebieskiego.
9. ZMIANA TRASY
Komisja Regatowa może skrócić wyścig po pierwszym okrążeniu co sygnalizowane będzie flagą „S”
MKS.
10. SYGNAŁY
Ostrzegawczy dla klasy DZ - „Q” MKS i sygnał dźwiękowy
Dla grup jachtów balastowych – „R” MKS i sygnał dźwiękowy

Przygotowawczy - 4 min przed startem; podniesienie flagi „P” MKS i sygnał dźwiękowy
1 minuta przed startem – opuszczenie flagi „P” MKS i sygnał dźwiękowy
Start – opuszczenie flagi sygnału ostrzegawczego i długi sygnał dźwiękowy
Inne sygnały – zgodnie z III częścią Przepisów Regatowych Żeglarstwa.
11. PUNKTACJA
Punktacja w wyścigach będzie zgodna z Dodatkiem A pkt 4 PRŻ / system małych punktów /.
Przy rozegraniu 5 wyścigów najgorszy rezultat będzie odrzucany.
12. LIMITY CZASU
12.1 Jeśli żaden jacht nie osiągnie pierwszego znaku kursowego w ciągu 20 min, to wyścig zostanie
przerwany
12.2 Jeśli żaden jacht nie osiągnie mety w ciągu 90 min od startu to wyścig zostanie przerwany
12.3 Jachty , które nie ukończą wyścigu w ciągu 30 min. po pierwszym jachcie w swojej klasie otrzymają
DNF. Zmienia to przepis PRŻ 35.
13. KARY
13.1 Jacht, naruszający przepisy części drugiej PRŻ/ prawa drogi/ powinien przyjąć karę dwóch obrotów /
zwrot przez sztag zwrot przez rufę/ po zaistniałym incydencie, lub przyjąć karę punktową, albo się
wycofać. Jacht przyjmujący karę wg prawidła 44.3 podlega karze polegającej na przesunięciu o 2
miejsca niżej od zajętego po przeliczeniu czasu.
14. OŚWIADCZENIA
Przejście linii mety jest równoznaczne z oświadczeniem o prawidłowej żegludze na trasie.
15. PROTESTY
Sygnalizowane zgodnie z PRŻ muszą być złożone w formie pisemnej do KS. w ciągu 30 min
od przybycia statku KS do przystani zgodnie. Termin i miejsce rozpatrywania protestów będzie
ogłoszone komunikatem.
16. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Zawodnicy uczestniczą w regatach całkowicie na własne ryzyko - Patrz przepis 4, Decyzja
o uczestniczeniu w wyścigu.
Organizator nie przyjmie żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub uszkodzenia
osób lub śmierci w związku z regatami, przed, podczas lub po regatach.
Komisja Regatowa życzy wszystkim uczestnikom regat sukcesów

SĘDZIA GŁÓWNY
….............................................

Załącznik nr 1.

Schemat trasy dla jachtów DZ
Schemat trasy dla jachtów balastowych do i powyżej 10m LOA

