„Bałtycki Śledź – Oiler Cup 2020”
MIEJSCE I TERMIN REGAT

Regaty zostaną rozegrane na wodach Bałtyku Południowego w terminie od 20 do 26
czerwca 2020 r. Miejscem startu i mety jest Gdynia.
ORGANIZATOR
Szymon Kuczyński – Zew Oceanu
Pomorski Związek Żeglarski
Adres: Pomorski Związek Żeglarski al. Jana Pawła II 11 81-345 Gdynia
tel.: +48 792 717 355
e-mail: regaty@zewoceanu.com
www: www.baltyckisledz.pl
SPONSOR TYTULARNY:

Oiler.pl

ZAWIADOMIENIE O REGATACH version 4.
1. PRZEPISY
1.1 W regatach obowiązywać będą:
- Przepisy Regatowe Żeglarstwa World Sailing2017-2020
- System Wyrównawczy ORC
- regaty są żeglarska imprezą amatorską
2. REKLAMOWANIE
2.1 Obowiązuje Kodeks Reklamowania World Sailing. Zawodnicy i jachty mogą stosować reklamę
bez ograniczeń.
2.2 Jachty mogą zostać zobowiązane do noszenia nośników reklamowych dostarczonych przez
Organizatora.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
3.1 W regatach może wziąć udział każdy jacht, spełniający wymagania określone przepisami
wymienionymi w pkt.1.1, zdolny do uprawiania żeglugi na akwenie niniejszych regat.
3.2 Regaty zostaną rozegrane w klasach:
- ORC - grupa A - CDL > 7,5
- ORC - grupa B - CDL ≤ 7,5
Utworzone zostaną grupy jachtów bez pomiarów:
kategoria SAŁAKA - Loa ≤ 9,50 m
kategoria PIKLING - Loa > 9,50 m
Decyzją organizatora mogą zostać utworzone dodatkowe klasy i kategorie. Ostateczny podział
nastąpi po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń jachtów i zostanie opublikowany na liście startowej.

3.3 Jacht zostaje zgłoszony do regat na podstawie wypełnionego on-line formularza zgłoszenia, po
dokonaniu zapłaty opłaty wpisowej na konto Organizatora regat.
a. Skuteczne doręczenie zgłoszenia do regat oraz dokonanie zapłaty opłaty wpisowej musi nastąpić
w terminie do godz. 16:00 do dnia 19.06.2020r. Po tym terminie Organizator może odmówić
przyjęcia zgłoszenia.
b. Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie Organizatora www.baltyckisledz.pl
3.4 Ostatecznym potwierdzeniem dopuszczenia jachtu do regat jest umieszczenie jego nazwy na
liście startowej. Lista startowa zostanie opublikowana do g.15:00 w sobotę 20.06.2020 r. na stronie
Organizatora.
3.5 Regaty zostaną przeprowadzone wyłącznie w przypadku, gdy warunki wymienione w pkt.3.3
zostaną spełnione przez co najmniej 1 jacht.
4. KLASYFIKACJA
4.1 Jachty będą klasyﬁkowane rozdzielnie na dwóch trasach o różnej długości.
Nazwa trasy

Długość trasy

Grupa i kategoria

A. DUŻY ŚLEDŹ

Od 300 Nm do 500Nm

- klasa ORC grupa A
– kategoria PIKLING )

B. MAŁY ŚLEDŹ

od 130 do 300Nm

- klasa ORC grupa B
- klasa Mini 650
– kategoria SAŁAKA

4.2 Jacht może zostać sklasyﬁkowany indywidualnie wyłącznie w jednej z wymienionych klas lub
kategorii.
5. OPŁATA WPISOWA
5.1 Opłata wpisowa do regat wynosi dnia 18 czerwca 2020r.:
- klasa ORC - zwolnione z opłaty wpisowej
- klasa Mini 650 - 50,- PLN
- SAŁAKA - 50,- PLN
- PIKLING - 100,- PLN
Od dnia 19 czerwca wpisowe wynosić dla wszystkich jachtów 200,-PLN.
5.2 Opłatę wpisową do regat należy uiścić w terminie wymienionym w pkt.3.3.a, przelewem na
rachunek bankowy numer:82 2340 0009 0220 2460 0000 0011. Tytuł wpłaty –Bałtycki Śledź
6. PROGRAM REGAT
6.1 Rejestracja wyłącznie on-line na podstawie zgłoszenia dostępnego na stronie Organizatora
www.baltyckisledz.pl.
6.2 Obowiązkowa odprawa sterników on-line o godz.10:00 w sobotę 20.06.2020. Szczegóły
dotyczące transmisji on-line podane zostaną osobnym komunikatem.
6.3 Udział w Paradzie Świętojańskiej. Początek parady przy molo w Gdańsku Brzeźnie o godzinie
16:00 w sobotę 20.06.2020, kierunek żeglugi- Gdynia.
6.5 Start do regat:
- Procedura startowa rozpocznie się o godz. 19:55 w sobotę 20.06.2020r.

6.6 Ceremonia zakończenia regat i rozdanie nagród - termin zostaną podane w osobnym
komunikacie.
7. POMIARY i BEZPIECZEŃSTWO
7.1 Obowiązywać będą wyłącznie aktualne certyﬁkaty pomiarowe.
7.2 Każdy jacht musi spełniać wymogi przepisu 78.1 PRŻ
7.3 Przyjęcie jachtu do regat i umieszczenie na liście startowej nastąpi po dostarczeniu do
organizatora wymaganych dokumentów.
7.4 Każdy jacht w terminie od zgłoszenia do zakończenia regat, może zostać poddany inspekcji z
zakresu posiadanego wyposażenia warunkującego bezpieczeństwo żeglugi oraz zgodności trymu
regatowego z danymi zawartymi w certyﬁkacie pomiarowym właściwym dla klasy, w której będzie
klasyﬁkowany.
.
8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja Żeglugi będzie dostępna on-line oraz w siedzibie PoZŻ od godziny 09:00 20.06.2020 r.
9. TRASY
9.1 Wyścigi będą rozegrane na wodach Bałtyku Południowego.
9.2 Rodzaj tras poszczególnych wyścigów określi Instrukcja Żeglugi.
9.3 Regaty odbywać będzie się równolegle na dwóch trasach:
a. Duży Śledź – trasa długa, rozgrywana na dystansie między 130 a 500 mil morskich. Zakłada się
ukończenie trasy przez większość jachtów w 3 do 4 dni. Przewidziana jest rywalizacja o rekord trasy
na odcinku Świnoujście – Gdynia.
b. Mały Śledź – trasa krótka, rozgrywana na dystansie między 130 a 300 mil morskich. Zakłada się
ukończenie trasy przez większość jachtów w 2 do 3 dni.
10. SYSTEM KAR
10.1 Jacht, który złamał przepis cz.II PRŻ, może przyjąć karę jednego obrotu (jeden zwrot przez
sztag i jeden zwrot przez rufę). Ten przepis zmienia przepis 44.1 PRŻ.
10.2 Nie będzie stosowana kara punktowa. Ten przepis zmienia przepis 44.3 PRŻ.
10.3 Wpłynięcie jachtu do portu w czasie wyścigu skutkować będzie zwiększeniem czasu trasy o
10%.
11. PUNKTACJA
11.1 Jachty będą klasyﬁkowane:
- po przeliczeniu wg formuły ORC
- bez przeliczenia w kategoriach PIKLING I SAŁAKA
11.3 Wyniki wyścigów w klasie ORC będą liczone metod PCS (performance curve scoring) for ocean.

14. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I UBEZPIECZENIE
Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Patrz: przepis 4 PRŻ Decyzja
o uczestnictwie w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia
sprzętu lub utratę zdrowia lub śmierć osób, wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem,
podczas lub po regatach. Wymagane jest odpowiednie ubezpieczenie jachtu od odpowiedzialności
cywilnej na okres regat.
Rekomenduje się przygotowanie jachtu według wymagań Oﬀshore Special Regularons World
Sailing 2020 dla kategorii 3.

15. PRAWO DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat, członkowie załogi zgłaszanego jachtu wyrażają zgodę na bezpłatne
wykorzystanie swoich wizerunków przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, ﬁlmów i innych
reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

16. DODATKOWE INFORMACJE
a. Organizator nie gwarantuje miejsca postoju dla jachtu.
b. Aktualne informacje i komunikaty zamieszczane będą na stronach Organizatora:
www.baltyckisledz.pl
Gdynia 19 czerwca 2020r.

