Żeglarskie Grand Prix Mazur o Puchar 7 Cudów Mazur

REGULAMIN
Finału Żeglarskiego Grand Prix Mazur o Puchar 7 Cudów Mazur w Mrągowie
1. Formuła regat:
- regaty rozgrywane będą w formie 4 wyścigów „przesiadkowych”, na jachtach klasy
Omega, dostarczonych przez organizatora i ponumerowanych od 1 do 8.
- do pierwszego wyścigu łodzie będą rozlosowane na odprawie sterników, do
kolejnych wyścigów uczestnicy startują na łodziach zgodnie z poniższym schematem:
Wyścig 2: numer łodzi wylosowanej do 1 wyścigu + 1
Wyścig 3: numer łodzi wylosowanej do 1 wyścigu + 2
Wyścig 4: numer łodzi wylosowanej do 1 wyścigu + 3
(tabela z numerami łodzi dla poszczególnych sterników na kolejne wyścigi
dostarczona będzie sternikom na odprawie przed rozpoczęciem regat)
- w regatach mogą wystartować załogi w składzie 3 – 5 osobowym, ze sternikiem
wyłonionym w trakcie eliminacji zgodnie z regulaminem cyklu regat: „7 Cudów
Mazur”.
- lista sterników dopuszczonych do regat finałowych została opublikowana na stronie
internetowej: www.7cudowmazur.pl
- w przypadku braku warunków do rozegrania regat żeglarskich organizator
przewiduje rozegranie jednego wyścigu w innej formie o czym uczestnicy zostaną
powiadomieni na odprawie sterników w dniu regat.
2. Organizator regat:
- organizatorem regat jest Urząd Miejski w Mrągowie, Centrum Kultury i Turystyki
oraz Klub Sportowy „Baza Mrągowo”.
3. Miejsce i termin rozgrywania regat:
Regaty rozgrywane będą 24 sierpnia 2013r. w Mrągowie na jez. Czos, biuro regat
znajdować się będzie w Centrum Edukacji Ekologicznej na terenie Ekomariny.
4. Uczestnictwo:
- w regatach mogą wystartować załogi w składzie 3 – 5 osobowym, ze sternikiem
wyłonionym w trakcie eliminacji zgodnie z regulaminem cyklu regat: „7 Cudów
Mazur’.
- lista sterników dopuszczonych do regat finałowych została opublikowana na stronie
internetowej www.7cudowmazur.pl
- w przypadku rezygnacji ze startu uprawnionego sternika, w regatach może
wystartować kolejny sternik wyłoniony z punktacji łącznej eliminacji.
5. Zgłoszenia i wpisowe do regat:
- zgłoszenia do regat przyjmowane będą w dniu regat w biurze organizatora w
Centrum Edukacji Ekologicznej na terenie Ekomariny, w godz. 8.30 – 10.30,
- odprawa ze sternikami godz. 10.30 w biurze regat,
- otwarcie regat godz. 11.00,
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- brak wpisowego.
Organizator regat zapewni jachty klasy Omega oraz dostęp do zaplecza sanitarnego.
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 sędzia omówi podstawowe przepisy, które
stosowane będą w regatach.
7. Punktacja
- stosowany będzie system małych punktów,
- po rozegraniu czterech wyścigów najgorszy rezultat będzie odrzucony,
- do zaliczenia regat musi być rozegrany przynajmniej jeden wyścig w dowolnej
formule;
8. Nagrody:
- pierwsze trzy załogi regat finałowych otrzymają puchary oraz nagrody pieniężne
ufundowane przez Burmistrzów Miast, w których odbył się cykl regat w wysokości:
I miejsce – 2500 zł,
II miejsce – 1.000 zł,
III miejsce – 500 zł;
- wśród uczestników regat finałowych rozlosowane będą vouchery na weekendowe
pobyty m.in. weekendowe pobyty w stylowym, utrzymanym w mazurskim klimacie
Gościńcu Molo w Mrągowie, ekskluzywnym Hotelu St. Bruno**** w Giżycku,
Hotelu nad Pisą w Piszu, Villi Bella Italia w Mikołajkach.
- zwycięska ekipa otrzyma także odzież sportową „DAD Sportswear”, oficjalnego
dostawcy odzieży dla Polskiego Związku Żeglarskiego, ufundowaną przez
dystrybutora marki - firmę WOOW – Studio z Mrągowa.
9. Instrukcja Żeglugi:
- Instrukcja Żeglugi zostanie ogłoszona i omówiona na odprawie ze sternikami
przed rozpoczęciem każdej imprezy.
10. Informacje i kontakt:
W sprawach związanych z przeprowadzeniem regat na wodzie należy kontaktować
się z sędzią regat – Dorotą Michalczyk, tel. 603 672 892.
W sprawach dotyczących organizacji imprezy należy kontaktować się z
przedstawicielem organizatora: Natalia Koptas, Referat Strategii, Rozwoju, Promocji
i Integracji Europejskiej, Urząd Miejski w Mrągowie, Tel. 89 741 90 41, e-mail:
promocja@mragowo.um.gov.pl.
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