Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w Augustowie
ul. Nadrzeczna 70 a, 16-300 Augustów
Tel. 87 643 34 55; 785020201, e-mail: marina@pttkaugustow.pl
www.pttkaugustow.pl
Numer konta: 86 24 90 0005 0000 4530 3313 1309
Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawcze w Augustowie
zaprasza na regaty

AUGUSTÓW CUP
10-11 SIERPNIA 2019
Regaty eliminacyjne Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2019

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
1. Regaty zostaną rozegrane w dniach 10-11.08.2019 r. na Jeziorze NECKO.
2. Port i biuro regat: Oddział PTTK, ul. Nadrzeczna 70 A, 16-300 Augustów
tel. kontaktowy: 785 02 02 01
3. Organizator: Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Augustowie
4. Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.
5. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017 – 2020,
zawiadomieniem o regatach cyklu Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2019, Przepisami Klas T
2017 - 2020, przepisami związków lub stowarzyszeń klas uczestniczących w regatach, niniejszym
zawiadomieniem oraz instrukcją żeglugi .
6. Regaty zostaną rozegrane w klasach : T-1, T-2, T-3, Omega Standard, Omega Sport, Open
7. Przewiduje się rozegranie do 9 wyścigów. W przypadku rozegrania więcej niż 3 wyścigów,
najgorszy wynik zostanie odrzucony.
8. Limit minimalny jachtów poszczególnych klasach koniecznych do uznania regat za odbyte ustala
się na cztery.
9. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu jednego wyścigu.
10. Wpisowe do regat wynosi 40 zł od członka załogi.
11. Zgłoszenie do regat w dniu 09.08.2019 w godzinach od 18.00 do 20.00 i w dniu 10.08.2019 r.
w godzinach 8.00 – 10.00 na drukach dostarczonych przez organizatora w biurze regat.
12. Instrukcja żeglugi będzie dostępna dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.
13. Pomiary jachtów: jest możliwość wykonania pomiarów sprawdzających jachtu i żagli (za
częściową odpłatnością w kwocie 30 złotych od jachtu) w godzinach od 18:00 do 20:00 w dniu
09.08.2019r na terenie bazy PTTK o/Augustów.
14. Organizator zapewnia nieodpłatnie:
- Slipowanie jachtów na terenie Oddziału PTTK w Augustowie
- Parking dla samochodów i przyczep
- Zaplecze sanitarne
- Postój przy kei
- posiłek w dniach 10 - 11.08.2019r.
- pole namiotowe
15. Nagrody: załogi klasyfikowane w klasach T-1, T-2, T-3, Omega Standard , Omega Sport i
Open na miejscach I, II, III, otrzymują puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostałe załogi
otrzymują dyplomy.
16. Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane pośród uczestników regat .
17. Uczestnicy są zobowiązani do naklejania na obu burtach naklejek Regat PPJK 2019 .
18. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez
organizatora swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz
w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.
19. Na jachcie podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób jaka została zgłoszona do
regat.
20. Wniosek ( w formie pisemnej ) o zmianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem
wyścigu . Zmiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych za zgodą Sędziego Głównego.

21. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.
22. 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.
23. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób, albo ich
śmierci wynikłe w związku z regatami , przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.
24. Ubezpieczenie: wymagane ubezpieczenie OC jachtów, lub sterników zgłoszonych do regat.
25. Kontrola sprzętu w zakresie zgodności jachtu z przepisami klasowymi może zostać dokonana w
dowolnym czasie podczas regat. Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli wielkości
zadeklarowanej przez zawodnika wartości współczynnika Vi oraz warunków zabudowy kabiny
zgodnie z przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych oraz składania
raportów na piśmie do Komisji Sędziowskiej jest Kontroler Sprzętu Jarosław Ossowski.
26. W przypadku protestu technicznego wymagającego wezwania dźwigu (ważenie jachtu), opłata
za dźwig jest po stronie protestującego. W przypadku, gdy protest zostanie rozpatrzony pozytywnie,
wówczas opłatę za dźwig ponosi protestowany. Opłata protestowa wynosi 60 zł.
27. Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych:
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. nr 5, poz. 43 z 2001r)
śródlądowej (Dz. U. nr 5, poz. 43 z 2001r).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków
bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne. (Dz. U. nr 57, poz.358 z 1997r)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów
żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. nr 212, poz. 2072 z 2003 r.)
- Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania
turystyki wodnej (Dz. u. z 16.04.2013 r. poz. 460.
Program Regat
Piątek 09.08.2019 (dzień pomiarowy)
18.00 – 20.00 Zapisy do regat – biuro regat PTTK
Sobota 10.08.2019
8.00 – 10.00 Zapisy do regat – biuro regat PTTK
10.15 –
Uroczyste otwarcie regat
Odprawa sterników
11.30 –
Start do pierwszego wyścigu
ok. 18.00 – posiłek dla uczestników regat, ognisko integracyjne
Niedziela 11.08.2019
Start do regat według komunikatu sędziego – biuro PTTK
15.00 – Oficjalne zakończenie regat
Informacje dodatkowe:
Oferta noclegowa dla uczestników regat i osób towarzyszących:
Oddział PTTK, ul. Nadrzeczna 70 a , 16-300 Augustów, tel. 785020201, strona rezerwacji
www.pttkaugustow.pl
 Wyżywienie w ramach wpisowego: organizator zapewnia ciepły posiłek w sobotę i
niedzielę po zakończonych wyścigach.
 Wszystkich uczestników regat organizator zaprasza na poczęstunek w trakcie sobotniego
ogniska
 Śniadania sobota i niedziela - Tawerna SZEKLA według cennika.

