MORSKIE ŻEGLARSKIE MISTRZOSTWA POLSKI
ORC 2019
załóg jednoosobowych
Gdynia 19-21 lipca 2019 r.

ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Jachtklub Morski RODA, ul Chwaszczyńska 172, 81-571 Gdynia
www.jkm-roda.pl

WSPÓŁORGANIZATOR:
Pomorski Związek Żeglarski, Aleja Jana Pawła II 11, 81-345 Gdynia
Tel. 58 621 09 12, www.zeglarski.info, mail: biuro@pozz.org.pl

MIEJSCE I TERMIN REGAT:
Regaty zostaną rozegrane na wodach Zatoki Gdańskiej w dniach 19 – 21.07.2019 r.
Miejsce postoju jachtów Basen Jachtowy w Gdyni.

PATRONI MEDIALNI:
Żeglarski Info, Żagle,

Wstępne
ZAWIADOMIENIE O REGATACH

1 PRZEPISY
1.1 W regatach obowiązywać będą przepisy zdefiniowane w Przepisach Regatowych
Żeglarstwa 2017-2020.
1.2 Obowiązuje zarządzenie Polskiego Związku Żeglarskiego w sprawie organizacji regat
jachtów morskich.
1.3 Obowiązywać będą:
a. Przepisy Wyposażenia Żeglarskiego (ERS)
b. Przepisy Specjalne Regat Morskich OSR kat.4
c. System Wyrównawczych ORC international
d. Międzynarodowe Przepisy Zapobiegania Zderzeniom Na Morzu (MPZZM)
1.4 Instrukcja Żeglugi
1.5 Jeżeli występuje konflikt między językami, obowiązuje tekst w języku angielskim.
1.6 Regaty będą posiadały licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.
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2 REKLAMOWANIE
2.1 Obowiązuje Kodeks Reklamowania World Sailing.
2.2 Jachty mogą być zobowiązane do noszenia reklam wybranych i dostarczonych przez
Organizatora w sposób przez niego ustalony. W przypadku złamania tego przepisu
zastosowanie ma regulacja WS 20.9.2.

3 UPRAWNIENIA I ZGŁOSZENIA
3.1 W regatach mogą wziąć udział zawodnicy, których jachty posiadające świadectwo pomiarowe
ORC international.
3.2 Uprawnione załogi jachtów zgłaszają się poprzez stronę internetową organizatora lub
przesłanie opublikowanego formularza zgłoszeniowego.
3.3 Zgłoszenia złożone po określonym terminie nie będą przyjmowane.

5 OPŁATA WPISOWA
W regatach będzie obowiązywało wpisowe wpłacane na podane konto organizatora.

7 PROGRAM REGAT
18.07.2019 r. (czwartek):
16:00 - 20:00 - rejestracja w Biurze Regat- Basen Jachtowy w Gdyni
16.00 – 20.00 - Sternicy jachtów zgłaszają jachty do inspekcji wyposażenia określonego
przepisami regatowymi i klasowymi oraz pomiarów kontrolnych sprzętu.
(dla jachtów stacjonujących już w Basenie Jachtowym w Gdyni)
19.07.2019 r. (piątek):
11:00 – otwarcie Biura Regat;
11.00 – 20.00 – Sternicy jachtów zgłaszają jachty do inspekcji wyposażenia
określonego przepisami regatowymi i klasowymi oraz pomiarów
kontrolnych sprzętu.
11:00 – 20:00 – rejestracja w Biurze Regat - Basen Jachtowy w Gdyni
20.07.2019 r. (sobota):
09:30 – odprawa sterników;
11:00 – start do pierwszego wyścigu dnia;
18:30 – Sailor Party
21.07.2019 r. (niedziela):
10:00 – start do pierwszego wyścigu dnia;
18:00 – ceremonia zakończenia regat i wręczenia nagród w Porcie Jachtowym
Gdynia
Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany programu ze względu na warunki pogodowe lub z
innych przyczyn.

8 POMIARY
8.1 Każdy zawodnik musi przedstawić ważne świadectwo pomiarowe jachtu.
8.2 Dodatkowo będą wykonane pomiary sprawdzające w terminie podanym w pkt.7.2 niniejszego
ZoR oraz każdy jacht może zostać poddany pomiarom sprawdzającym po zakończeniu
każdego wyścigu. Zakres pomiarów sprawdzających będzie podany odrębnym komunikatem.

9 INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie dostępna w dniu 19.07.2019 r. podczas rejestracji zawodników.

11 WYŚCIGI
Planowane jest rozegranie 4 wyścigów.
11.1 Dwa wyścigi krótkie up/down na 2 Mm
11.2 Jeden wyścig średni na długości 10-15 Mm
11.3 jeden wyścig długi na długości 20-25 Mm
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12 SYSTEM KAR
12.1 Nie będzie stosowana Kara Punktowa (przepis 44.3).
12.2 Przepis 44.1 jest zmieniony tak, że kara dwóch obrotów zastąpiona jest karą jednego
obrotu.

13 PUNKTACJA
13.1 Obowiązuje system punktacji Low Point Scoring
13.2 Wyniki będą liczone metodą PCS (performance curve scoring) for ocean,
dla wyścigów krótkich PCS dla up/down

14 ŁODZIE POMOCNICZE
Łodzie pomocnicze i towarzyszące muszą uzyskać zgodę Organizatora regat i być oznakowane w
sposób przez Organizatora ustalony.

15 MIEJSCA POSTOJOWE
Miejsca postojowe w Basenie Jachtowym w Gdyni. Jachty nie mogą opuszczać portu regat bez
zgody komisji regatowej za wyjątkiem udziału w wyścigu.

16 OGRANICZENIA W WYCIĄGANIU Z WODY
Jachty nie mogą być wyciągane z wody podczas regat bez uprzedniej, pisemnej zgody komisji
regatowej.

17 SPRZĘT DO NURKOWANIA I PLASTIKOWE DOKI
W pobliżu jachtów kilowych, od sygnału przygotowania pierwszego wyścigu do końca regat nie
wolno używać sprzętu do oddychania pod wodą i plastikowych doków lub im podobnych.

18 ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA
Z wyjątkiem, gdy jest w niebezpieczeństwie, załodze w wyścigu nie wolno nadawać, ani odbierać
transmisji głosowej lub danych, nie dostępnej dla wszystkich jachtów.
Komisja Regatowa będzie kontaktować się z załogami jachtów na kanale podanym w Instrukcji
Żeglugi.

19 NAGRODY
Zostaną przyznane następujące nagrody: za zajęcie pierwszego miejsca puchar dla zwycięzcy,
Za zajęcie miejsca od pierwszego do trzeciego medale okolicznościowe MŻMP.

20 ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Patrz przepis 4 PRŻ. Decyzja o
uczestniczeniu w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia
sprzętu lub zranienia osób lub za śmierć, wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem,
podczas lub po regatach.

21 PRAWO DO WIZERUNKU I OCHRONA DANYCH

OSOBOWYCH
Sternik jachtu zgłaszający 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.

22 UBEZPIECZENIE
Każdy uczestniczący jacht musi posiadać na czas regat ważne ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1,5 mln euro.

22 DODATKOWE INFORMACJE
Dla uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Organizatorem Tel: 501 495 637
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