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Mistrzostwa Polski Północnej w klasie Optimist -

Barlinek 2009

Utworzone 2009-05-19 22:03

Miejsce i termin regat:
Jezioro Barlineckie - 20-21 czerwca 2009

1.

Organizator - biuro regat
Klub śeglarski SZTORM w Barlinku ul. Sportowa 1

2.

Współorganizator oraz główny sponsor regat
Urząd Miasta i Gminy Barlinek

3.

Lista startowa / rezerwacja noclegów / wyŜywienie - formularz pod adresem
http://sztorm.org/node/258 . Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w sekretariacie
klubu w dniu 19.06.2009 r. w godz. 18.00-20.00 oraz w pierwszym dniu regat w
godz. 8.00-9.30.

4.

Wszelkich informacji udziela Kol. Mariusz Mikołajczyk tel. 600 889 113
marmik5@poczta.onet.pl

5.

Przewidywane koszty
Wpisowe do regat - 10 zł od osoby
Nocleg - 10 zł od zawodnika za dobę (opcjonalne)
WyŜywienie - 10 zł od osoby (opcjonalne)
Nocleg i WyŜywienie - wypełnij formularz http://sztorm.org/node/258

6.

Przepisy
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi śeglarstwa
2009-2012, Informatorem PZś, Instrukcją śeglugi.

7.

Kategoria zawodów
Regaty odbędą się w klasie Optimist – grupa B i UKS

8.

Procedura zgłoszeniowa
Ubezpieczenie OC uczestników regat
Certyfikat pomiarowy
Licencja PZś
Aktualne badania lekarskie
Potwierdzenie wniesienia opłat wpisowego

9.

Odpowiedzialność za szkody i ubezpieczenia
Uczestnicy regat biorą udział na własne ryzyko. Organizator nie ponosi Ŝadnej
odpowiedzialności za szkody osobowe i materialne przez siebie nie zawinione.

10.

Instrukcja Ŝeglugi
Instrukcja zostanie wywieszona najpóźniej w dniu regat

11.

Program regat
20.06.2008r. - sobota

10.30 - otwarcie regat
11.30 - gotowość startowa

21.06.2008r. - niedziela

12.



10.00 - gotowość startowa
14.30 - uroczyste zakończenie regat

Dla klasy OPTIMIST przewiduje się rozegranie ośmiu wyścigów, a regaty
zostaną zaliczone po odbyciu się trzech wyścigów.

Nagrody
I-III miejsce: nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy, medale

13.

Prawo do wizerunku.
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraŜa zgodę na bezpłatne wykorzystanie
swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i
innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach
dotyczących regat.

14.

Łodzie trenerów i obserwatorów
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach
wymagają akredytacji organizatora regat.

15.

Informacje dodatkowe
Rezerwacja noclegów tylko poprzez formularz zgłoszeniowy na
http://sztorm.org/node/258 do dnia 10 czerwca 2009
Ilość miejsc noclegowych ograniczona.
Cena noclegu – 10 zł od zawodnika za dobę.

16.

Zapraszamy na coroczne Dni Barlinka - Program obchodów na www.barlinek.pl
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