Żeglarskie Grand Prix Mazur o Puchar 7 Cudów Mazur

REGULAMIN REGAT ŻEGLARSKIEGO GRAND PRIX MAZUR
O PUCHAR 7 CUDÓW MAZUR’2015
1. Formuła regat:
- regaty rozgrywane będą w formie cyklu 4 imprez eliminacyjnych oraz jednej imprezy finałowej;
- regaty rozgrywane będą w klasie otwartej na jachtach uczestników regat oraz jachtach klasy omega
(Mikołajki) dla tych wszystkich którzy swoich jachtów nie mają.
- w każdej imprezie eliminacyjnej oraz w finałach planuje się rozegranie trzech wyścigów;
- regaty finałowe rozegrane zostaną na jachtach klasy omega zapewnionych przez organizatora;
- w przypadku braku warunków do rozegrania regat żeglarskich organizatorzy przewidują rozegranie
jednego wyścigu w innej formie o czym uczestnicy zostaną powiadomieni na odprawie sterników w
dniu regat;
2. Organizator regat:
- organizatorem regat jest Komitet Organizacyjny złożony z przedstawicieli 5 miast, na terenie
których rozgrywane będą regaty (Mikołajki, Węgorzewo, Giżycko, Mrągowo, Mikołajki, Ryn) przy
wsparciu partnerów.
3. Miejsce i termin rozgrywania regat, kontakt do organizatorów:
 Mikołajki 06.06.2015 r. - I eliminacja,
jez. Mikołajskie, Wioska Żeglarska w Mikołajkach
organizator: Gmina Mikołajki, Wioska Żeglarska w Mikołajkach
kontakt: Wioska Żeglarska w Mikołajkach, Emilia Sobiesiek, tel. 783 427 778;
 Mrągowo 04.07.2015 – II eliminacja,
jez. Czos – Port Ekomarina
organizator: Urząd Miejski w Mrągowie, Centrum Kultury i Turystyki, Mrągowskie Towarzystwo
Regatowe Czos, Klub Sportowy Baza Mrągowo;
kontakt:
Mrągowskie
Towarzystwo
Regatowe
Czos,
Dariusz
Bałdyga,
Karol Góralczyk, tel. 601 681 334, 601 628 020, e-mail: regaty.czos@gmail.com
 Giżycko 11.07.2015 – III eliminacja
jez. Niegocin – Port Ekomarina Giżycko
organizator: Urząd Miejski w Giżycku Biuro Promocji, Port Ekomarina Giżycko (MOSiR Giżycko);
kontakt: Port Ekomarina Giżycko, Dariusz Klimaszewski, tel. 602 686 577, 87 420 94 30, e-mail:
ekomarina@ekomarinagizycko.pl
 Węgorzewo 18.07.2015 – IV eliminacja
jez. Mamry - Port Keja
organizator: Urząd Miejski w Węgorzewie, Klub Morski LOK Węgorzewo
kontakt: Klub Morski LOK w Węgorzewie, Jerzy Tyszko, tel.
lok.wegorzewo@wp.pl
www.7cudowmazur.pl
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 Ryn 22.08.2015 - Finał
jez. Ryoskie, Ekomarina Ryn
organizator: Urząd Miasta i Gminy Ryn, PGKiM w Rynie
kontakt: PGKiM w Rynie, tel. 87 421 80 22, e-mail: prezes@pgkimryn.pl
W sprawach dotyczących organizacji imprez należy kontaktowad się z przedstawicielem organizatora
na podany powyżej numer telefonu, w sprawach związanych z przeprowadzeniem regat na wodzie
należy kontaktować się z sędzią regat – Dorotą Michalczyk, tel. 505 764 402.
4. Uczestnictwo:
- w regatach mogą uczestniczyd załogi w składzie 1 – 6 osobowym, załogi startujące w więcej niż 1
imprezie powinny mied tego samego sternika, pozostały skład załogi może ulec zmianie;
- jacht lub sternik uczestniczący w regatach musi posiadad ubezpieczenie OC;
- sternik jachtu uczestniczącego w regatach powinien posiadad stosowne uprawnienia do
prowadzenia jachtu;
- organizatorzy imprez wykupią licencję wraz z ubezpieczeniem w Polskim Związku Żeglarskim;
- każdy jacht biorący udział w regatach zostanie zaopatrzony we flagę i naklejki na burty - 7 Cudów
Mazur.
5. Zgłoszenia i wpisowe do regat:
- zgłoszenia wstępne należy wysyład na drukach opublikowanych na stronie, www.7cudowmazur.pl,
w terminie 4 dni przed rozpoczęciem imprezy na adresy mailowe podane poniżej w temacie
wpisując „Regaty 7 Cudów Mazur” .


Mikołajki 06.06.2015 - I eliminacja,
- zgłoszenia wstępne przesyłamy na adres: kapitanat@grupaamax.pl,
zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w dniu regat w biurze regat w Wiosce Żeglarskiej w
Mikołajkach w godz. 9.00 – 10.00 (oficjalne otwarcie regat o godz. 10.00, start do I wyścigu godz.
11.00)
- wpisowe do regat wynosi 100 zł, w ramach wpisowego organizator zapewni: wieczór przy muzyce
szantowej a w tym: poczęstunek z grilla, piwo (0,5l), wc dla uczestników regat.
- w ramach wpisowego organizator zapewnia łodzie kl. Omega dla chętnych załóg
- załogi startujące na łodziach kl. Omega mogą byd również klasyfikowane w regatach o Grand Prix
Mikołajek



Mrągowo 04.07.2015 – II eliminacja,
- zgłoszenia wstępne przesyłamy na adres: regaty.czos@gmail.com,
zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w dniu regat w biurze regat w Centrum Edukacji
Ekologicznej w godz. 9.00 – 11.00 (oficjalne otwarcie regat o godz. 11.00, start do I wyścigu godz.
12.00)
- wpisowe do regat wynosi 30 złotych od osoby, płatne w dniu imprezy,
W ramach wpisowego organizator zapewni: udział w after party, poczęstunek i dostęp do toalet.



Giżycko, 11.07.2015 r. – III eliminacja:
- zgłoszenia wstępne przesyłamy na adres: ekomarina@ekomarinagizycko.pl,
www.7cudowmazur.pl
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- zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w dniu regat w biurze regat w Porcie EKOMARINA Giżycko
w godz. 9.00 – 11.00 (oficjalne otwarcie regat o godz. 11.00, start do I wyścigu godz. 12.00)
- wpisowe 50 zł od załogi, płatne w dniu imprezy. Organizator zapewnia uczestnikom poczęstunek,
dostęp do toalet i pomieszczenia z szatnią. W programie również zabawa regatowa na jachtach klasy
Optymist. W przypadku warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie regat w
Giżycku, planowany jest trójbój wodno-lądowy, czyli wyścigi na kajakach i optymistkach bez żagla
oraz przeciąganie liny okrętowej na lądzie.


Węgorzewo 18.07.2015– IV eliminacja
- zgłoszenia do regat przyjmowane będą w dniu regat w biurze regat w Klubie Morskim LOK w
Węgorzewie, ul. Ejsmontów 2, w godz. 8.00-9.45 (oficjalne otwarcie regat o godz. 10.00., start do I
wyścigu godz. 12.00)
- wpisowe do regat wynosi 50,00 złotych od jachtu, płatne w dniu imprezy,
W ramach wpisowego organizator zapewni: poczęstunek - ognisko.



Ryn 22.08.2015 - Finał
 zgłoszenia wstępne przesyłamy na adres: prezes@pgkimryn.pl, juliuszle@interia.pl
 zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w dniu regat w biurze regat w godz. 9.00 – 11.00
(oficjalne otwarcie regat o godz. 11.00, start do I wyścigu godz. 12.00)
 wpisowe do regat wynosi 20 złotych od załogi, płatne w dniu imprezy,
W ramach wpisowego organizator zapewni: poczęstunek.

6. Przepisy:
- regaty prowadzone będą zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2013 – 2016
- uczestnicy regat zobowiązani są do przestrzegania nast. przepisów:
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001r. o żegludze śródlądowej
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r.
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r.
 Lokalne przepisy żeglugowe wydane przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej
Przed startem do pierwszego wyścigu w każdych regatach sędzia omówi podstawowe przepisy, które
stosowane będą w regatach.
7. Punktacja
- wszystkie imprezy eliminacyjne liczone będą zgodnie z przepisami PRŻ - małe punkty;
- w przypadku rozegrania trzech wyścigów najgorszy rezultat będzie odrzucony;
- do zaliczenia regat musi byd rozegrany przynajmniej jeden wyścig w dowolnej formule;
- prowadzona będzie łączna punktacja czterech imprez eliminacyjnych, w wyniku której wyłoniony
będzie zwycięzca eliminacji, który będzie miał prawo startu w regatach finałowych;
- do punktacji łącznej będą liczone załogi, które uczestniczyły w przynajmniej jednej imprezie
eliminacyjnej;
- do imprezy finałowej kwalifikują się zwycięzcy poszczególnych imprez eliminacyjnych, załoga
organizatora regat finałowych oraz pięć pierwszych załóg z klasyfikacji łącznej;
- w przypadku dublowania się załóg zakwalifikowanych do finału ze zwycięzcą eliminacji lub
dublowania się załóg zwycięskich do startu w imprezie finałowej dopuszczona będzie kolejna załoga
z punktacji łącznej;
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- lista załóg dopuszczonych do startu w imprezie finałowej
na stronie www.7cudowmazur.pl w terminie 5 dni przed imprezą finałową.

opublikowana

będzie

8. Nagrody:
- pierwsze trzy załogi każdych regat eliminacyjnych otrzymają: puchary, dyplomy oraz nagrody
specjalne;
- pierwsze trzy załogi regat finałowych otrzymają: I miejsce – 3.000 zł, II miejsce – 1.500 zł, III miejsce
– 500 zł;
9. Sędziowanie:
- wszystkie imprezy eliminacyjne oraz regaty finałowe sędziowane będą przez ten sam zespół
sędziowski.
10.Instrukcja Żeglugi:
- Instrukcja Żeglugi zostanie ogłoszona
przed rozpoczęciem każdej imprezy.
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