REGULAMIN*
pozyskiwania nagród z obiektu pływającego
w trakcie wyścigów regat o

PUCHAR 6 PIW
2019
1. Podczas wyścigu może zostać wystawiony pływający obiekt, na którym umieszczone zostaną
przedmioty stanowiące dodatkową zachętę dla załóg biorących udział w regatach.
2. Przedmioty, o których mowa w pkt.1 mogą mieć charakter nagród, upominków lub
konsumpcyjny.
3. Ustawienie i uruchomienie do użytkowania obiektu pływającego nie będzie sygnalizowane.
4. Przedmioty, o których mowa w pkt.1 i 2 mogą być odbierane przez załogi przepływających
jachtów z zachowaniem następujących zasad:
4.1 - pobrania przedmiotów mogą dokonywać wyłącznie jachty pozostające w wyścigu na ostatnim
przed linią mety odcinku trasy,
4.2 - żagle jachtu pobierającego przedmioty nie mogą być wyluzowane,
4.3 - bezwarunkowo zabrania się:
- cumowania do obiektu pływającego,
- kotwiczenia w bezpośredniej odległości od obiektu,
- holowania obiektu,
- wysadzania na obiekt załogi pryzowej,
- jakiegolwiek innej ingerencji na terytorium obiektu.
4.4 - bezwarunkowo zabrania się jachtom nie spełniającym warunków określonych w pkt.4.1
zbliżania się do obiektu na odległość mniejszą niż 50 m,
4.5 - ilość pobranych z obiektu pływającego przedmiotów nie podlega ograniczeniom,
4.6 - jacht pobierający przedmioty nie może w żaden sposób utrudniać podejścia do obiektu
następnym jachtom podchodzącym do obiektu w dalszej kolejności,
4.7 - wszelkie sytuacje kolizyjne w pobliżu obiektu rozpatrywane będą zgodnie z prawem drogi
obowiązującym jachty pozostające w wyścigu,
4.8 - obiekt pływający zostanie usunięty z trasy wyścigu po wyczerpaniu zapasu zgromadzonych na
nim przedmiotów,
4.9 - wszelkie przekroczenia postanowień niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez Komisję
Sędziowską bez powiadamiania stron, a orzeczenia kar w zakresie niniejszego regulaminu są
ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
5. Jacht pobierający, który doprowadzi do kolizji z obiektem w wyniku której całość lub część
przedmiotów znajdujących się na obiekcie zostanie bezpowrotnie utracona, zobowiązany jest
dostarczyć organizatorowi regat jedną paletę (min.24 szt.) piwa w puszkach dowolnej marki, w
terminie do godziny 12:00 w dniu następnego wyścigu regat.
6. Jacht, który nie dopełni postanowień pkt.4 i 5 może zostać pozbawiony przez organizatora prawa
udziału w dowolnej ilości wyścigów aktualnej edycji regat.
7. Wszelkie propozycje zmian i uzupełnień niniejszego regulaminu są pożądane i przed podjęciem
decyzji o ich przyjęciu będą dyskutowane podczas uroczystości zakończenia wyścigów oraz regat.
Gdańsk, 21 sierpnia 2019
ORGANIZATOR
*- Niniejszy regulamin stanowi własność organizatora regat o Puchar 6 Piw i bez jego zgody nie może być zmieniany, ani też wykorzystywany do innych celów.

