OTWARTE ELIMINACJE DO MISTRZOSTW POLSKI
W Klasach F5-10 / F5E

KUJAWIAK CUP
WŁOCŁAWEK 14-16.05.2021
MIEJSCE REGAT:
PRZYSTAŃ NA ZALEWIE WŁOCŁAWSKIM uL. PŁOCKA 191B
ORGANIZATORZY:
Harcerski Klub Żeglarski SZKUNER
Klub Sportowy AQUA
PRZEPISY:
Obowiązują przepisy regatowe NAVIGA 2012
Regulamin imprez sekcji F5 na 2015r.
Instrukcja żeglugi dołączona podczas zgłoszeń.
Opłata protestowa 100 pln.
System regat HMS, MSS
Wyścigi będą rozgrywane przy minimum 1.5 m/s średniej prędkości wiatru.
Dopuszczalna minimalna długość kadłuba F5-10 = 1250 mm
kategorie: młodzik, junior, senior,i senior +
Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I - III otrzymają puchary i dyplomy.
PROGRAM REGAT
Piątek 14.05.2021 F5 - 10
8:45 – 9:30 Rejestracja zawodników
9:45 – Otwarcie regat i odprawa sterników
10:15 – Start do pierwszego wyścigu
13:30-14:30 Przerwa obiadowa
14:30 – 17:30 Kolejne wyścigi
SOBOTA 15.05 .2021 F5-E
8:45 – 9:45 Rejestracja zawodników
10:00 Uroczyste otwarcie regat,
odprawa zawodników
10:30 Start do pierwszego wyścigu
13:30 – 14:30 Przerwa obiadowa
14:30 – 17:30 Kolejne wyścigi

NIEDZIELA 16.05.2021 F5-E
9:30- 13:30 Start do kolejnych wyścigów
13:45 Obiad
ok. 14:15 ogłoszenie wyników,
wręczenie nagród i zakończenie
regat

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie regat

Zastrzeżenia odpowiedzialności:
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Każdy
uczestnik zrzeka się w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo wszelkich
roszczeń wobec organizatorów regat. Żadna z czynności wykonana, lub nie
wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika, lub
jego jacht wynikającą z udziału w regatach. Organizator nie przyjmuje żadnej
odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu, lub osób albo śmierć wynikłe w
związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.
Wszyscy uczestnicy regat muszą ponadto stosować się do bieżących zaleceń
obowiązujących na terenie obiektu/strefy, na którym odbywają się zawody.
Prawo do wizerunku:
Zawodnik 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 ich reklamy i
promocji.

Informacje dodatkowe:
kol. J.Lipiński e-mail 1asterix@wp.pl tel. 503368815.
Proponowane noclegi sprawdzone najbliżej miejsca regat.
Samodzielna rezerwacja noclegu.
UWAGA !!! W tym samym terminie odbywają się biegi przełajowe we
Włocławku, Hostel Arsenał jest już całkowicie zarezerwowany.
Proszę o szybkie zamawianie noclegu w innych miejscach.
Hostel Phoenix ul. Chopina 6 tel. 54 2322368 / 723444222
Hotel Gościniec ul. Toruńska 104C tel. 608 057 748
Hotel Kujawy ul. Kościuszki 20 tel. 54 237 75 00
Pensjonat - pokoje gościnne Viver ul Weselna 20 tel. 604-621-822
Możliwość noclegu na przystani w namiocie czy samochodzie ….
W trakcje rejestracji proszę o zgłoszenie ilości posiłków i opłaty za nie. !!!

