N
WĄGROWIEC
ROK ZAŁOŻENIA
1961

ZAWIADOMIENIE
O REGATACH
Wągrowiec, 28-29 lipca 2018r.

XIII Regaty Jakubowe
włączone w edycję Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2018
Organizator regat:
Klub Żeglarski NEPTUN Wągrowiec, Miasto Wągrowiec
Licencje, przepisy, zabezpieczenie:

1. Termin i ranga regat:
Regaty rozegrane zostaną na jeziorze Durowskim w Wągrowcu w dniach 28-29 lipca 2018.
Regaty posiadają rangę eliminacji Pucharu Polski Jachtów Kabinowych.
2. Regaty zostaną rozegrane w klasach: T1, T2, T3, Omega, Open i dodatkowo w klasie
otwartopokładowej do 6m. Limit jachtów w klasach konieczny do uznania regat za odbyte
ustala się na cztery (4). Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu 1 wyścigu.
3. Regaty rozegrane zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017-2020,
zawiadomieniem o regatach z cyklu Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2018, Przepisami
Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych Formuła PZŻ 2017-2020, przepisami
związków lub stowarzyszeń klas uczestniczących w regatach, niniejszym zawiadomieniem
oraz instrukcją żeglugi. Organizator posiada licencję PZŻ na organizowanie regat.
Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych:
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. Nr 5, poz. 43 z 2001r.);
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
8 listopada 2013r. w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej (Dz. U.



2013 Nr 0, poz. 1366);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów
żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072 z 2003r.).

4. Port i biuro regat:
Klub Żeglarski NEPTUN Wągrowiec, ul. Jeziorna 14, 62-100 Wągrowiec
Kontakt: klubneptun@tlen.pl
tel.: 781 216 827 - Tomek (obsługa techniczna oraz portowa)
tel.: 609 405 895 - Asia (obsługa finansowa, Biuro regat)
tel.: 570 662 254 – Radek (obsługa techniczna oraz logistyczna, Prezes Klubu)
Organizator zapewnia nieodpłatnie: slipowanie, dźwig, parking, pole namiotowe, WC oraz za
symboliczną opłatą: prysznice.
5. Zgłoszenia do regat w dniu 27.07.2018r. w godz. 18.30-19.30 i 28.07.2018r. w godz. 07.30-10.00
na drukach dostarczonych przez organizatora w biurze regat. Druki zgłoszeń można także pobrać na
stronie http://www.pilskiozz.trz.pl w zakładce: Regaty - druki do pobrania - plik: Zgłoszenie do
regat turystycznych.
Wpisowe do regat wynosi 50zł/osobę.
W ramach wpisowego uczestnikom zapewniamy wyżywienie:
27.07.2018 (piątek) – kiełbaska (ognisko);
28.07.2018 (sobota) – obiad;
29.07.2018 (niedziela) – obiad.
6. Wodowanie jachtów przy pomocy dźwigu oraz ważenie jachtów w godz. 18.00-21.00 w dniu
27.07.2018r. i w godz. 07.30-9.30 w dniu 28.07.2018r. w wyznaczonym miejscu.
7. Planowany start do I wyścigu w dniu 28.07.2018r. o godz. 11.30. Starty do kolejnych wyścigów
zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego. Przewiduje się rozegranie 7 wyścigów. W przypadku
rozegrania 4 i więcej wyścigów najgorszy wynik zostanie odrzucony. W klasyfikacji końcowej nie
zostaną ujęci zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.
8. Nagrody :
· zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I-III otrzymują puchary i dyplomy;
· ponadto spośród wszystkich zgłoszonych załóg zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe;
warunkiem udziału w losowaniu nagród jest ukończenie przynajmniej 1 wyścigu.
9. Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci
numeru i nazwy umieszczonych na żaglu i burtach jachtu. Kategoria regat ”C” oznacza,
że uczestnicy są zobowiązani do naklejenia na obu burtach logo PPJK 2018 dostarczonych przez
organizatora.
10. Sternik jachtu: Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia
("obsługiwania urządzenia sterowego") jachtu będącego w wyścigu.
11. Na jachcie podczas wyścigu powinny znajdować się wszystkie osoby zgłoszone jako załoga.
Wniosek (w formie pisemnej) o zmianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu.
Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych za zgodą Sędziego Głównego.
12. Załoga jachtu zgłaszająca 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.

13. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności
wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht
wynikającą z udziału w regatach.
14. Ubezpieczenie: sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów
polisę OC obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów. Brak ważnej polisy
OC będzie skutkował nieprzyjęciem do regat.

Program regat
Piątek 27.07.2018
18:30-19:30 Zgłoszenia do regat
19:00-22:00 Ognisko żeglarskie z szantami
Sobota 28.07.2018
7:30-10:00 Zgłoszenia do regat/dostęp do instrukcji żeglugi
10:30 Rozpoczęcie regat
11:30 Start do regat zgodnie z instrukcją żeglugi
11:30-16:30 Kolejne wyścigi
16:45 Obiad dla uczestników regat
19:00 Biesiada Żeglarska, wieczorek taneczny
Niedziela 29.07.2018
10:00 – 13:30 Starty do regat zgodnie z instrukcją żeglugi
14:15 Obiad dla uczestników regat
15:00 Oficjalne zakończenie regat
Przydatne informacje:
Istnieje możliwość zamówienia obiadów na czas trwania regat dla osób towarzyszących. Informację
taką należy podać przy zgłoszeniu do regat.
Noclegi: Organizator zapewnia bezpłatne korzystanie z pola namiotowego na terenie przystani
(namioty własne uczestników).
Informacje na temat bazy hotelowo noclegowej:
http://www.wagrowiec.eu/pl/dla-turysty/niezbednik-turysty/baza-noclegowa-igastronomiczna/
hotele-i-pensjonaty
Hotel Pietrak ****
ul. Kościuszki 47
62-100 Wągrowiec
Tel. / Fax +48 67 262 86 07
wagrowiec@pietrak.pl www.pietrak.pl
Hotel "Jamajka"
ul. Kcyńska 129

62-100 Wągrowiec
Tel. / Fax +48 67 26 85 860,
jamajka_motel@wp.pl www.hoteljamajka.pl
Ośrodek Rehabilitacyjno -Wypoczynkowy WIELSPIN
ul. Jeziorna 16
62-100 Wągrowiec
Tel. +48 67 26 20 900
Fax +48 67 26 25 788
orw-wagrowiec@wielspin.pl www.wielspin.pl
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu
ul. Kościuszki 59
62-100 Wągrowiec
Tel. +48 67 26 85 337 lub 26 22 481
Fax +48 67 26 85 336
osir@wagrowiec.eu www.osir.wagrowiec.eu
Ośrodek Wczasowy "Łodzianka"
ul. Kościuszki - Las
62-100 Wągrowiec
Tel. / Fax +48 67 262 00 29 lub 262 49 63
o.w.lodzianka@wp.pl www.lodzianka.pl
Wynajem Pokoi
ul. Kościuszki 23
62-100 Wągrowiec
Tel. +48 67 262 08 12
http://www.reges.home.pl/lidia.htm
Mapka centrum i dojazd do Klubu
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Patronat Medialny

