
Zawiadomienie  
 
                                        PUCHAR   PUCKA  W  KLASIE 
                                                         OPTIMIST 
    PUCK ,  09.05. – 11.05.2008 r. 
 
Organizatorem regat jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku we współpracy z Polskim 
Związkiem Żeglarskim. 
 
1. Przepisy  
W regatach obowiązywać będą przepisy zdefiniowane w Przepisach Regatowych Żeglarstwa. 
 
2. Warunki uczestnictwa  
W regatach mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy grupy A  NSKO, posiadający uprawnienia 
wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF oraz następujące dokumenty które należy przedstawić podczas 
procedury zgłoszeniowej: 
 

 aktualne badania lekarskie 
 licencję sportową zawodnika PZŻ 
 ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.000.00 Euro 
 certyfikat jachtu 
 zgodę PZŻ na reklamowanie indywidualne 
 dowód wpłaty wpisowego do regat w kwocie : 60,- PLN 

 
3. Zgłoszenia   
Zgłoszenia do regat przyjmowane będą przez Komisję Sędziowską dnia 08.05.2008 r. w biurze regat w 
porcie jachtowym. 
 
4. Program regat 
 
czwartek     08  maja 15.00   -   20.45 Pomiary 
  17.00  -    20.00 Rejestracja zgłoszeń  
piątek     09  maja      10.00 Otwarcie 
piątek     09 maja 11.30 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu 
sobota     10  maja 11.00  Wyścigi 
niedziela     11  maja 11.00 Wyścigi ,   godz. 16.00  zakończenie 
 
5. Instrukcja żeglugi 
Instrukcja żeglugi będzie wydawana zawodnikom, ekipom po zakończeniu procedury zgłoszeń. 
 
6. Trasy 
Stosowana będzie standardowa trasa klasy Optimist – trapez z metą poniżej znaku 2. 
 
7. Punktacja 
7.1.  Planowane jest rozegranie 11 wyścigów 
7.2.  Regaty będą uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów. 
7.3.  Najgorszy rezultat będzie odrzucony po rozegraniu 5 wyścigów. 
7.4.  Dwa najgorsze rezultaty będą odrzucane po rozegraniu 9 wyścigów. 
7.5.  Stosowany będzie System Małych Punktów, według Dodatku A PRŻ. 
7.6.  W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani  zawodnicy, którzy nie ukończą żadnego wyścigu 
lub zostaną w nim zdyskwalifikowani. 
7.7.  Za pierwsze 6 miejsc w kategorii chłopców i dziewcząt zawodnicy otrzymują nagrody. 
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8. Format regat 
Stosowany będzie przyjęty przez NSKO podział na grupy. 
 
9. System kar 
9.1.  Stosowany będzie dodatek P – „Kary natychmiastowe za złamanie przepisu 42”. 
9.2.  Decyzje zespołu protestowego będą ostateczne.. Prawo do odwołań zostaje zniesione na podstawie 
przepisu 70.4. PRŻ. 
 
10. Niedozwolone substancje i metody 
Podczas regat mogą mieć miejsce kontrole dotyczące stosowania niedozwolonych środków i metod 
określonych w „Kodeksie Antydopingowym ISAF”. 
 
11. Zastrzeżenie odpowiedzialności 
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana 
lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat do ponoszenia odpowiedzialności za 
jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht w trakcie regat. 
 
12. Prawo do wizerunku 
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez 
Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych działań w czasie trwania regat oraz we 
wszystkich materiałach dotyczących regat. 
 
13. Motorówki trenerów i obserwatorów 
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji 
organizatora regat. Stosowany wniosek należy złożyć w terminach przewidzianych na zgłoszenie do regat. 
 
14. Nagrody 
Za zajęcie pierwszych 6 miejsc w klasie dziewcząt i chłopców zawodnicy otrzymują nagrody. 
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