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Klub Żeglarski Kormoran Janikowo zaprasza do wzięcia udziału w regatach
pod nazwą „Regaty Janikowo 2018 oraz Błękitna Wstęga Jeziora Pakoskiego”
1. Termin regat 18 sierpnia – 19 sierpnia 2018

2. Miejsce Regat
Janikowie

Jezioro Pakoskie, Przystań klubu Żeglarskiego „Kormoran” w

3. Przepisy
- Regaty będą rozgrywane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 20162020
- Zawiadomieniem o regatach i instrukcji żeglugi
-Regulaminu Pucharu KPOZŻ Jachtów Kabinowych i Klasy Omega 2018
4. Uczestnictwo


regaty rozegrane zostaną w klasach T-1,T-2, T-3, Omega, Wolna i Giga



w regatach mogą startować zawodnicy posiadający odpowiednie uprawnienia do
prowadzenia jachtu

 Podział na klasy
Zasady podziału na klasy są ustalone z tabeli współczynników Vp dla jachtów
seryjnych/typowych lub obliczane wg. wzoru dla jachtów nietypowych wg.
Przepisów Pomiarowych Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych. Formuła PZŻ
2009-2012
W sezonie 2018 będą klasyfikowane następujące klasy:
•Klasa T-1 o wartości współczynnika Vp do 4,30
•Klasa T-2 o wartości współczynnika Vp od 4,31 do 4,65

•Klasa T-3 o wartości współczynnika Vp od 4,66 do 5,10
•Klasa Omega (z załogą 3 lub 4 osobową) bez podziału na klasę SPORT i klasę
STANDARD z możliwością używania spinakera.
•Jachty kabinowe mogą stosować tylko ożaglowanie podstawowe
(używanie genakera i spinakera jest zakazane dla klas T 1, T 2, T 3)
•W klasach kabinowych wymagana jest załoga minimum 2 osoby
•Zabrania się demontażu i wynoszenia z jachtu balastu, materacy,
pokryw bakist oraz elementów stałej zabudowy wnętrz.
W razie stwierdzenia zaistniałego faktu jacht zostaje zdyskwalifikowany z wyścigów.


W regatach o Błękitną wstęgę Jeziora Pakoskiego mogą brać jachty bez względu
na klasę, oprócz jachtów wielokadłubowych i desek z żaglem

5. Zgłoszenie i termin pierwszego wyścigu





wstępne zgłoszenia należy przesłać na adres organizatora regat t.j. Klubu
Żeglarskiego „Kormoran” Janikowo
zgłoszenia imienne przyjmowane będą w godz. 1700 – 1900 w dniu
poprzedzającym pierwszy wyścig i w dniu regat w godz. 0800 – 0930
Sprawdzanie danych jachtu do wyliczenia współczynnika Vp przez Sędziego
Technicznego odbywać się będzie w dniu regat w godz. 0800 – 0900
Pierwszy wyścig regat rozpocznie się nie wcześniej niż o godz.1100

6. Program regat:
 17.08.2018 r. (piątek):
-godz. 1700 – 1900 - przyjmowanie zgłoszeń,
-Imprezy towarzyszące








 18.08.2018 r. (sobota):
godz. 0800 – 0930 - przyjmowanie zgłoszeń,
godz. 1000
- rozpoczęcie Regat,
00
godz. 11
- start do pierwszego wyścigu,
00
godz. 15
- przerwa na posiłek
00
godz. 16
- start do kolejnych wyścigów,
00
godz. 19
- Imprezy towarzyszące, koncert zespołu „Własny Port”
 19. 08 2018 (niedziela):
 godz. 1000

- start do Kolejnego Wyścigu

 godz. 1200
Pakoskiego
godz. 1500



- start do Wyścigu o Błękitną Wstęgę Jeziora
- zakończenie Regat

7. Instrukcja Żeglugi
 zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń najpóźniej w sobotę do godz. 8.00.
 Lista startujących załóg w poszczególnych klasach zostanie wywieszona na
tablicy ogłoszeń przed pierwszym wyścigiem
8. Wpisowe do regat
 Wpisowe do regat wynosi 30,00 zł od zawodnika
9. Nagrody
 Organizator zapewnia nagrody dla zwycięzców poszczególnych klas
10. Ochrona środowiska
Jacht, którego załoga wyrzuci śmieci do wody, może być ukarany przez KR
dyskwalifikacją
Przystań wyposażona jest w wystarczającą ilość koszy i pojemników na śmieci.
11. Inne



Organizator regat zapewnia posiłek dla każdego uczestnika regat
Czynny będzie bufet
o Telefony kontaktowe
o 665666567 – komandor
o Bosman – 513 177 677

12. Zastrzeżenia i dopowiedzialność
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność
Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia
uczestników regat do ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę
spowodowaną przez zawodnika, lub jego jacht, w wyniku udziału w regatach.
Komandor Klubu Żeglarskiego „Kormoran” w Janikowie
Mateusz Wikarski

