WSTĘPNE
ZAWIADOMIENIE O
XXXI REGATACH „SAMOTNIKÓW” MEMORIAŁ LEONIDA TELIGI

ORGANIZATOR
Jacht Klub Morski „GRYF” w Gdyni
81-345 Gdynia al. Jana Pawła II 11A
Tel./ fax 058 620 23 61
e-mail: klub@jkmgryf.pl
Nr konta: ING Bank Śląski o/Gdynia 11 1050 1764 1000 0023 1353 6381
TERMIN I MIEJSCE REGAT
Regaty odbędą się w dniach 9-11 lipca 2021r. na wodach Zatoki Gdańskiej.
1. PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa edycji 2021-2024 WS, MPZZM,
przepisami klas ORC i KWR, przepisami OSR dla kategorii 4, Instrukcją Żeglugi i Zawiadomieniem o
Regatach.
Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.
Dozwolone jest używanie autopilotów i samosterów.
2. UCZESTNICTWO, KLASY, PODZIAŁ NA GRUPY
W regatach może wziąć udział każdy jednokadłubowy jacht morski, zdolny do żeglugi na akwenie regat.
Przewiduje się trzy klasy: ORC, KWR, OPEN.
Jacht może startować tylko w jednej klasie.
Memoriał Leonida Teligi zostanie przyznany w klasach ORC i KWR, pod warunkiem, że w klasie b ędzie
minimum 5 jachtów.
W klasie ORC zostanie wydzielona Dywizja „S” jachtów z żaglami dodatkowymi w świadectwie, z
osobnymi nagrodami.
W żadnej z klas nie przewiduje się podziału na grupy. W klasie ORC przewiduje si ę dywizje.
3. WPISOWE DO REGAT
Do dnia 4 lipca - 150 zł.
Od dnia 5 lipca - 300 zł.
4. ZGŁOSZENIE DO REGAT, PRZEGLĄD DOKUMENTÓW
Wszelkie informacje będą dostępne na stronie regat:
https://jkmgryf.pl/xxxi-regaty-samotnikow-memorial-leonida-teligi-w-2021-roku/
Wymagane są następujące dokumenty: ubezpieczenie OC, potwierdzenie opłaty wpisowego, zgłoszenie
do regat. W klasie ORC podpisane, ważne świadectwo ORC.
Zgłoszeń należy dokonać przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
www.jkmgryf.pl Organizatora.
Zgłoszenie jest skuteczne gdy na adres e-mail podany w zgłoszeniu, po jego dokonaniu, zostanie
przesłane potwierdzenie z dalszą instrukcją postępowania.
Gdy tak się nie stanie, należy wysłać ponownie zgłoszenie lub skontaktować się z Organizatorem.
Termin zgłoszeń i dopełnienia formalności (drogą elektroniczną) upływa 8 lipca o godzinie
16:00.
Umieszczenie jachtu na wstępnej liście startowej nastąpi po dopełnieniu formalno ści.
Wybrane jachty będą musiały przejść inspekcję klasową (nie dotyczy klasy OPEN) i bezpiecze ństwa.
Harmonogram inspekcji zostanie podany odrębnym komunikatem.
O ostatecznym przyjęciu jachtu do regat decyduje Karta Przyjęcia do Regat, wypełniana przez
organizatora (wpisowe i ubezpieczenie jachtu), inspektorów (inspekcje klasowe i bezpiecze ństwa) i
sędziego (rodzaj świadectwa, grupy).
5. PROGRAM REGAT
Piątek 9 lipca.
Pomiary kontrolne i inspekcje w godzinach 8:00-19:00.
Ostateczne potwierdzanie zgłoszeń i przegląd dokumentów w godzinach 16:00-19:00.

Wywieszenie listy startowej po godzinie 19:00.
Obowiązkowa odprawa kapitanów odbędzie się 10 lipca o godz. 08:30 w siedzibie Organizatora.
Przewiduje się cztery wyścigi.
Wyścigi odbędą się w dniach:
a) sobota, 10 lipca 2020r.
Pierwszy wyścig - godz. 10:00
Drugi wyścig - 15 min. po ukończeniu pierwszego wyścigu przez ostatniego zawodnika.
b) niedziela, 11 lipca 2020r.
Trzeci wyścig – godz. 10:00
Czwarty wyścig - 15 min. po ukończeniu trzeciego wyścigu przez ostatniego zawodnika.
W tym dniu sygnał startu nie zostanie podany po godzinie 14:00.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród planowane jest w czwartek 15 lipca o godz. 18:00 w siedzibie
Organizatora.
6. POMIARY KONTROLNE, MIEJSCE POSTOJU, OGRANICZENIA
Warunkiem przyjęcia jachtu do regat jest odbycie inspekcji kontrolnej.
Dniem pomiarowym jest piątek 9 lipca. Od rana jachty powinny być w Gdyni, dost ępne do pomiarów
kontrolnych i inspekcji.
Harmonogram inspekcji zostanie podany odrębnym komunikatem.
Podczas regat mogą być dokonane pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia określonych przepisami
regatowymi i klasowymi.
Jachty pomiędzy wyścigami nie mogą stacjonować poza portem regat.
Jachty nie mogą być wyciągane z wody oraz nie mogą naprawiać części podwodnej (tak że przy
pomocy łodzi roboczych i nurków) bez pisemnej zgody komisji i na warunkach tam okre ślonych.
7. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja Żeglugi będzie dostępna na stronie regat od dnia 9 lipca.
8. PUNKTACJA
Jachty będą klasyfikowane:
- po przeliczeniu wg formuły ORC
- w klasie ORC dywizja jachtów z żaglami dodatkowymi (Dywizja S)
- po przeliczeniu wg formuły KWR
- bez przeliczeń dla klasy OPEN
Wyniki wyścigów w klasie ORC będą liczone metodą PCS (performance curve scoring).
Łączna klasyfikacja w klasach będzie obliczana metodą małych punktów.
9. NAGRODY
Nagrodę MEMORIAŁ LEONIDA TELIGI oraz nagrodę pieniężną otrzymują jachty sklasyfikowane jako
pierwsze po przeliczeniu wg ORC oraz osobno wg KWR.
Za zajęcie miejsc II i III po przeliczeniu ORC - nagrody pieniężne.
Za zajęcie miejsc II i III po przeliczeniu KWR - nagrody pieniężne.
Za zajęcie I miejsca na mecie w klasie OPEN - nagroda pieniężna.
Nagroda KRYSZTAŁOWEGO SPINAKERA za zajęcie pierwszego miejsca w Dywizji S klasy ORC.
Za zajęcie II i III miejsca w Dywizji S – nagrody pieniężne.
Dokładne informacje o nagrodach zostaną podane w Regulaminie Nagród.
10. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, UBEZPIECZENIE
Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko (patrz przepis 4. Decyzja o
uczestnictwie w wyścigu). Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialno ści za uszkodzenia sprz ętu
lub osób lub śmierci wynikłych w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.
Wymagane jest ubezpieczenie jachtu od odpowiedzialności cywilnej na czas regat, na sumę
gwarancyjną 1,5 mln euro.
11. INFORMACJE DODATKOWE
Jachty startujące w regatach mają zapewniony bezpłatny postój w marinie.
Gdynia, dnia 2 stycznia 2021r.

ZARZĄD JKM „GRYF”

