Nasz znak: 489/15

Lublin, dn. 16 września 2015 r.
OGÓLNOPOLSKI ZAWODY NIESŁYSZĄCYCH
W ŻEGLARSTWIE
w Pucku, w dn.02-04 października 2015r.
IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW
MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI
KOMUNIKAT nr.1

1.Cel imprezy:
- Popularyzacja żeglarstwa w Polsce wśród Niesłyszących
- Organizacja i popularyzacja Sportu Niesłyszących w Polsce,
- Wyłonienie najlepszych zawodników i najlepszej drużyny w kraju,
- Integracja młodzieży poprzez sport.
2.Organizator: Polski Związek Sportu Niesłyszących
3.Współorganizator: Warszawski Klub Sportowy Głuchych „Wars” w Warszawie
4. Data i miejsce imprezy: Regaty zostaną rozegrane w dniach 03-04.10.2015r.
(sobota, niedziela) nad Zatoką Pucką.
Bazą noclegową dla zawodników będzie Harcerski Ośrodek Morski
w Pucku, ul. Żeglarzy 1, 84-100 Puck
5. Biuro Regat: Biuro Regat mieścić się będzie na terenie Harcerskiego Ośrodka
Morskiego w Pucku
6. Załogi:
Załogi są trzyosobowe - wyłącznie osoby Niesłyszące.
7. Zasady rozgrywania regat:
• Regaty zostaną rozegrane na łodziach żaglowych typu PUCK zgodnie z przepisami ISAF/
IFDS 2013-2016, przepisami klasowymi, niniejszego zawiadomienia oraz instrukcji
żeglugi.
• Przewiduje się rozegranie do 8-ciu wyścigów w systemie przesiadkowym. Regaty zostaną
uznane za ważne przy rozegraniu minimum 3 wyścigów.
• Jachty dostarczone będą przez organizatora.
• Przybycie jachtu na metę po czasie zamknięcia mety oznacza nieukończenie przez jacht
danego etapu.
• W przypadku przekroczenia przez jacht linii startu przed określoną godziną, start jachtu
należy powtórzyć.
8. Punktacja:
Miejsce w regatach określa suma punktów uzyskanych za miejsca zajęte na
poszczególnych wyścigach np. I miejsce w jednym wyścigu – 1 punkt, II miejsce w jednym
wyścigu – 2 punkty, III miejsce – 3 punkty itd. Przeliczanie miejsca na punkty odbywa się
następująco (miejsce – punkty)
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• W przypadku identycznej liczby punktów, o miejscu decyduje ilość pierwszych miejsc i
ostatni wyścig pomiędzy załogami.
• W przypadku nie wystartowania jachtu w danym wyścigu jacht otrzymuje DNF (jacht
uzyskuje liczbę punktów za wyścig odpowiadającą miejscu równemu liczbie jachtów
zgłoszonych do regat +1 punkt).
• W przypadku nie ukończenia przez w danym wyścigu jacht otrzymuje DNF (jacht
uzyskuje liczbę punktów za wyścig odpowiadającą miejscu równemu liczbie jachtów
zgłoszonych do regat +1 punkt).
• W przypadku przekroczenia przez jacht linii startu przed określoną godziną (przed
sygnałem startowym), start jachtu należy powtórzyć.
• Przybycie jachtu na metę po czasie zamknięcia mety oznacza nieukończenie przez jacht
danego etapu.
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9. Instrukcja Żeglugi:
Instrukcja Żeglugi podana zostanie i ogłoszona na odprawie sterników.
10. Komisja Sędziowska:
Regaty poprowadzi licencjonowany zespół sędziowski.
11.Nagrody:
- dyplomy za I-III miejsce
- zwycięskie załogi otrzymają puchary i niespodzianki.
12. Środki bezpieczeństwa:
Obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. W sprawie
bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne;
Organizator nie podnosi żadnej odpowiedzialności za szkody dotyczące osób lub sprzętu
poniesione lub wyrządzone przez uczestnika w trakcie lub po zakończeniu regat.
Zawodnicy startują na własne ryzyko i odpowiedzialność.
Zawodnicy zobowiązani są do noszenia podczas regat kamizelek ratunkowych lub
asekuracyjnych.
13. Sprawy finansowe:
• Organizator zapewnia jachty, obsługę sędziowską, techniczną i ratowniczą,
zakwaterowanie, wyżywienie , ubezpieczenie oraz puchary oraz niespodzianki.
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Koszty podróży zwróci PZSN po wystawieniu faktury lub listy kosztów podróży
w ilości do 80%.
Faktura ma być wystawiona na: Polski Związek Sportu Niesłyszących,
Al. Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin, NIP: 946-263-87-76
14. Zgłoszenia – potwierdzenie udziału:
o Termin zgłoszenia – do dnia 26.09.2015r.
o Na regatach przewiduje się udział 12 załóg Niesłyszących (maksymalnie 36 osób)
o Należy okazać dokument stwierdzający niepełnosprawność – ksero dokumentu.
UWAGA!!!
o Proszę o przesłanie emailem na adres info@pzsn.pl, wars_1922@o2.pl
imiennego zgłoszenia załóg, ponieważ ilość noclegów jest ograniczona i kolejność zgłoszeń
decyduje o ich rezerwacji.
o Prosimy o zgłoszenie całych załóg (3 osoby załogi).
PROGRAM
02.10.2015r. (piątek)
Od godz. 14:00 - przyjazd uczestników
14.00 – 18.00 - Treningi na wodzie
18.30 – kolacja
20:00 – zgłoszenie do regat, odprawa sterników
03.10.2015r. (sobota) – regaty
07.30 – 08.30 – śniadanie 09.00 – 09.30 – otwarcie Regat, podniesienie bandery
10.25 – Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu
10.30 – 13.00 – start do pierwszego wyścigu dnia, następnie wyścigi wg komunikatu KR
13.30 – obiad
15.00 – 18.00 – następnie wyścigi wg komunikatu KR
18.30 – kolacja
04.10.2015r. (niedziela) – regaty oraz zakończenie imprezy
07.30 – 08.30 – śniadanie
09.55 – Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu
10.00 – 14.30 – start do pierwszego wyścigu dnia, następnie wyścigi wg komunikatu KR
15.00 – 15.30 – obiad 16.00 – ogłoszenie wyników, zakończenie regat,
Program Regat może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora
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