ZAWIADOMIENIE O REGATACH
„INTERPUCHAR ZAGŁĘBIA 2019”
VII EDYCJA POŁUDNIOWEJ LIGI OPTIMISTA
I POŁUDNIOWEJ LIGI LASERA 2019
w klasach: „OPTIMIST „ Gr. A i B, Laser 4,7, Laser Radial
1. Termin i miejsce regat
Regaty rozegrane zostaną w dniach 11-12.05.2019r.
Miejscem regat jest zalew „POGORIA III” w Dąbrowie Górniczej
Otwarcie regat 11.05.2019. godz. 10:00 na przystani klubowej
JK POGORIA III .
Start do pierwszego wyścigu regat w dniu 11.05.2019r. o godz. 12:00
2. Organizatorzy
Organizatorem regat jest Jacht Klub POGORIA III

41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Zakładowa
Tel. 660785002, 503864326
www.pogoria3.com.pl
e:mail: klub@pogoria3.com.pl
3. Biuro regat
Biuro regat mieścić się będzie na przystani JK POGORIA III
(mapka na stronie klubowej).
4. Sędzia główny regat
Marian Krupa
5. Przepisy
Regaty rozegrane zostaną zgodnie z PRŻ WS 2017-2020 ,
Zawiadomieniem o regatach oraz Instrukcją żeglugi.
6. Zgłoszenia do regat
Wstępnych zgłoszeń dokonać można na adres mail: klub@pogoria3.com.pl
Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w biurze regat w dniu 11.05.2019
do godz. 10:00
7.Wymagania dla zawodników
Zawodnicy biorący udział w regatach powinni posiadać licencje zawodnicze,
opłacone składki PSKO oraz ważne ubezpieczenie OC.
8. Opłaty
Wpisowe do regat wynosi 50,00
9. Zakwaterowanie i wyżywienie
Noclegi i wyżywienie – prosimy o kontakt z Komandorem Klubu Piotrem
Majchrowskim .
10. Instrukcja żeglugi
Ogłoszona będzie w dniu 11.05.2019

Zawodnicy otrzymają ją po dokonaniu zgłoszenia
11. Przewiduje się rozegranie 7 wyścigów.
Po rozegraniu 1 wyścigu regaty zostaną uznane za ważne.
12. Nagrody
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary, medale i
nagrody rzeczowe.
13. Program regat:
10.05.2019 do godz. 21:00 – przyjmowanie zgłoszeń
11.05.2019 do godz. 10:00 – przyjmowanie zgłoszeń
godz. 10:30 – Otwarcie regat
godz. 12:00 – start do pierwszego wyścigu
godz. 17:00 – impreza integracyjna – ognisko i pieczenie kiełbasek
12.05.2019 godz.11:00 – rozpoczęcie pierwszego wyścigu drugiego dnia
do godz.14:00 – zakończenie ostatniego wyścigu
godz. 15:00 – zakończenie regat, rozdanie nagród

Z Żeglarskim Pozdrowieniem
Zarząd Klubu

