Eliminacje do Mistrzostw Polski w klasie F5-E
Mistrzostwa Polski w klasie F5-M
Wągrowiec’2022
Klasa F5-E 16.06-17.06.2022
Klasa F5-M 18.06-19.06.2022
Miejsce regat: Wągrowiec jez. Durowskie; Plaża Miejska (parking przy Aquapark ul. Kościuszki 49a)
Organizator główny: Powiat Wągrowiecki, Miasto Wągrowiec
Organizator bezpośredni: Sekcja Jachtów Sterowanych Radiem, Starostwo Powiatowe w Wągrowcu,
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wągrowiec

Przepisy: Przepisy Regatowe NAVIGA. Pasma częstotliwości 27Mhz, 35Mhz, 40Mhz, 2,4 GHz
(obowiązkowo 4 komplety wymiennych kwarców) Instrukcja Żeglugi zostanie podana przed startem.
Obowiązuje posiadanie aktualnej licencji, świadectwa pomiarowego jachtu.

Opłata startowa: opłata za model w danej klasie:
Senior – 40 zł, Junior – 20 zł
Organizator nie wystawia faktur VAT za wniesioną opłatę startową.

Zakwaterowanie: W związku z aktualną sytuacją geopolityczną, możliwa jest ograniczona ilość miejsc
noclegowych. Proszę o szybką rezerwację.
1) Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Kościuszki 59, tel: 506 325 363 (Pani Marta Gogolewska – dyrektor)
tel/fax: 67 26 22 481; rezerwacji proszę dokonywać na hasło regaty modelarskie;
2) ELDOM Noclegi, ul.Kolejowa 15, 509 909 429, 503 944 466, 667 612 266
3) Bursa Szkolna nr 1, ul. Kcyńska 48 rezerwacja miejsc pod nr tel.: 672620186, w dni robocze pn-pt w godz.
8:00-14:00, zgłoszenie konieczne do 1 czerwca, nocleg bez śniadania 75zł/doba
W przypadku braku miejsc w powyższych lokalizacjach uczestnik regat nocleg organizuje w innym miejscu we własnym
zakresie.
W OSiR należy we własnym zakresie zgłosić pobyt na polu campingowym.
przyjazd zawodników tylko i wyłącznie po uprzednim zawiadomieniu organizatora i rezerwacji noclegu.

Wyżywienie: we własnym zakresie, organizator przewiduje posiłek w przerwie obiadowej w cenie 20 zł oraz grill w
czwartek po zakończeniu wyścigów
Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową. e-mail: jerzyspringer@op.pl
Zgłoszenia pocztą proszę kierować na adres: Jerzy Springer ul. Bartodziejska 60a 62-100 Wągrowiec
Tel.: +48 508 360 766

ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko.
Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierci wynikłych w
związku z udziałem w regatach – przed rozpoczęciem, podczas oraz po regatach. Żadna z czynności wykonana
lub niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za
jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

PROGRAM REGAT:
Środa

15.06.2022

Przyjazd zawodników i rejestracja

Czwartek
➢
➢
➢
➢
➢
➢

19oo - 2300

16.06.2022

Do 9 rejestracja zawodników
1000 Uroczyste rozpoczęcie regat w klasie F5-E
1015 Start do pierwszego wyścigu
1330 Przerwa obiadowa
Do 1800 wyścigi w klasie
1930 Ognisko / Grill
30

Piątek 17.06.2022
➢
➢
➢
➢

1000 Start do pierwszego wyścigu
1330 Przerwa obiadowa
Do 1500 wyścigi w klasie
1630 rozdanie nagród w klasie F5-E

Sobota
➢
➢
➢
➢
➢

18.06.2022

Do 900 rejestracja zawodników
930 Uroczyste rozpoczęcie regat w klasie F5-M
1000 Start do pierwszego wyścigu
1330 Przerwa obiadowa
Do 1800 wyścigi w klasie

Niedziela 19.06.2022
➢ 900 start do kolejnych wyścigów klasy F5-M
➢ ok 1400 przerwa obiadowa
➢ 1530 Zakończenie regat, wręczenie dyplomów i nagród

