ZAWIADOMIENIE
XXII Regaty Ekologiczne
w klasach:
Laser Radial, Laser 4,7, Europa, Ok-Dinghy, Cadet, Optimist gr. A, B, Omega

1. Nazwa, termin i miejsce regat.
1.1 XXII Regaty Ekologiczne rozegrane zostaną w dniach 21 – 22 maja 2016 r.
1.2 Akwenem regat jest Zalew Bagry Wielkie w Krakowie.
1.3 Miejscem regat jest Przystań KŻ Horn Kraków w Krakowie, ul. Kozia 22
2. Organizator
Organizatorem regat jest Klub Żeglarski „HORN” Kraków, 30-733 Kraków, ul. Kozia 22,
tel./fax 012 653-05-08, tel. kom. 0603 740-356, e-mail: biuro@hornkrakow.pl,
3. Biuro Regat
Biuro Regat mieścić będzie się w budynku Klubu.
4. Przepisy
4.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z PRŻ ISAF 2013– 2016, Przepisami Klasowymi,
Zawiadomieniem o regatach oraz Instrukcją Żeglugi.
4.2 Regaty określone są jako regaty kategorii „C”, zgodnie z Kodeksem Reklamowania ISAF.
4.3 Będzie prowadzona oddzielna punktacja dla dziewcząt w poszczególnych klasach pod
warunkiem zgłoszenia się minimum 5 dziewcząt w klasie.
4.4 W klasie Optimist zawodnicy z zagranicy w wieku do 13 lat klasyfikowani będą w grupie B,
a w wieku 14 - 15 lat w grupie A.
5. Zgłoszenia do regat
Wstępnych zgłoszeń można dokonać faksem lub e-mailem: na adres KŻ „Horn” Kraków.
Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w Biurze Regat w dniu 20.05.2016 r. w godzinach od
1700 do 2000 i w dniu 21.05.2016 w godz. od 900 do 1030.
6. Wymagania dla zawodników
6.1 Posiadanie ważnego badania lekarskiego – lekarz sportowy (nie dotyczy zawodników
zagranicznych).
6.2 Licencja PZŻ (nie dotyczy zawodników zagranicznych),
6.3 Posiadanie ubezpieczenia OC zawodnika.
6.4 Zgoda PZŻ na reklamowanie indywidualne.
6.5 Certyfikat jachtu.
7. Opłaty
7.1 Wpisowe do regat w klasach jednoosobowych – 40 zł.
Wpisowe do regat w klasach 2 osobowych – 60 zł od jachtu.
8. Zakwaterowanie i wyżywienie
8.1 Uczestnicy mogą skorzystać z zakwaterowania w Ośrodku Szkoleniowo-Żeglarskim Horn w
Krakowie, cena 25 zł/noc/osoba.
8.2 Istnieje możliwość zamówienia wyżywienia całodziennego w „Tawernie na Hornie” (tel
12 352 23 04) – 38 zł / osobę lub żywienia się we własnym zakresie. W przypadku korzystania
z noclegów w Hornie, należy dokonać zamówienia pisemnego w terminie do 18.05.2016 r.

9. Program regat i punktacja
9.1 Przewiduje się rozegranie 7 wyścigów. Przy rozegraniu 3 wyścigów regaty zostaną uznane za
ważne Po rozegraniu 4 - 7 wyścigów najgorszy rezultat będzie odrzucony.
9.2 Pierwszy wyścig w niedzielę jest wyścigiem Memoriałowym Piotra „Kocika” Stolzmanna.
9.3 Sygnał ostrzeżenia do I wyścigu regat podany będzie nie wcześniej niż o godz. 1130 w dniu
21.05.2016 r.
9.4 Do obliczenia wyników stosowany będzie system „Małych Punktów”.
9.5 W klasie Optimist gr.A i gr. B regaty liczone są do Pucharu Polski.
10. Instrukcja Żeglugi
Instrukcję Żeglugi wraz ze szkicami tras zawodnicy otrzymają po dokonaniu zgłoszeń.
11. Nagrody
11.1 Pierwszych trzech zawodników w klasach i w kategoriach otrzyma nagrody rzeczowe,
wszyscy zawodnicy otrzymają dyplomy i upominki.
11.2Zwycięzcy wyścigu Memoriałowego „Kocika” Piotra Stolzmanna we wszystkich klasach
otrzymują nagrody.
12. Inne informacje
12.1 Organizatorzy przewidują atrakcje na brzegu:
- konkursy, quizy i zabawy o tematyce ekologicznej i żeglarskiej,
- grill dla uczestników regat,
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