Regulamin Cyklu Regat Żeglarskich „7 CUDÓW MAZUR”
Ruciane-Nida, Jezioro Nidzkie – 27 lipca 2013

1. Formuła regat:
• regaty rozgrywane będą w formie cyklu 6 imprez eliminacyjnych oraz jednej imprezy
finałowej;
• regaty rozgrywane będą w klasie otwartej – na jachtach uczestników regat, regaty
• finałowe rozgrywane będą na 8 jachtach klasy Omega dostarczonych przez organizatora;
• w każdej imprezie eliminacyjnej oraz w finałach planuje się rozegranie trzech wyścigów;
• 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 Komitet Organizacyjny złożony z przedstawicieli 7 miast, na terenie
których rozgrywane będą regaty (Mikołajki, Węgorzewo, Pisz, Ruciane-Nida, Giżycko, Ryn,
Mrągowo).
3. Miejsce i termin rozgrywania regat:
• Mikołajki, jez. Mikołajskie: 03.05.2013
• Pisz, jez. Roś: 23.06.2013 - Ekomarina
• Giżycko, jez. Niegocin: 13.07.2013 - Ekomarina
• Ruciane-Nida, jez. Nidzkie: 27.07.2013 – Port „Pod Dębem”
• Węgorzewo, jez. Mamry: 03.08.2013- Port Keja
• Ryn, jez. Ryńskie: 17.08.2013 - Ekomarina
• Mrągowo, jez. Czos, FINAŁ: 24.08.2013 – Ekomarina
W sprawach związanych z przeprowadzeniem regat na wodzie należy kontaktować się z
sędzią regat – Dorotą Michalczyk, tel. 603 672 892
4. Uczestnictwo:
• w regatach mogą uczestniczyć załogi w składzie 3 – 6 osobowym, załogi startujące w więcej
niż 1 imprezie powinny mieć tego samego sternika, pozostały skład załogi może ulec
zmianie;
• jacht uczestniczący w regatach musi posiadać ubezpieczenie OC;
• sternik jachtu uczestniczącego w regatach powinien posiadać stosowne uprawnienia do
prowadzenia jachtu;
• organizatorzy imprez wykupią licencję wraz z ubezpieczeniem w Polskim Związku
Żeglarskim

5. Zgłoszenia i wpisowe do regat:
• zgłoszenia wstępne: Informacja Turystyczna w Rucianem-Nidzie (tel. 87-423-19-89)
• zgłoszenia ostateczne przed rozpoczęciem regat
• druki zgłoszeniowe opublikowane są na stronach:
www.7cudowmazur.pl i www.ruciane-nida.pl
• wpisowe do regat wynosi 50 zł od załogi.
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 w każdych regatach sędzia omówi podstawowe
przepisy, które stosowane będą w regatach.
7. Punktacja
• wszystkie imprezy eliminacyjne liczone będą zgodnie z przepisami PRŻ – małe punkty;
• w przypadku rozegrania trzech wyścigów najgorszy rezultat będzie odrzucony;
• do zaliczenia regat musi być rozegrany przynajmniej jeden wyścig w dowolnej formule;
• prowadzona będzie łączna punktacja sześciu imprez eliminacyjnych, w wyniku której
wyłoniony będzie zwycięzca eliminacji, który będzie miał prawo startu w regatach
finałowych;
• do punktacji łącznej będą liczone załogi, które uczestniczyły w minimum 3 imprezach
eliminacyjnych;
• do imprezy finałowej kwalifikują się zwycięzcy wszystkich imprez eliminacyjnych oraz załoga
organizatora regat finałowych;
• w przypadku dublowania się załóg zakwalifikowanych do finału ze zwycięzcą eliminacji, do
startu w imprezie finałowej dopuszczona będzie kolejna załoga z punktacji łącznej
• lista załóg dopuszczonych do startu w imprezie finałowej opublikowana będzie na stronie
www.7cudowmazur.pl w terminie 5 dni przed imprezą finałową.
8. Nagrody:
• pierwsze trzy załogi każdych regat eliminacyjnych otrzymają: puchary i dyplomy;
• pierwsze trzy załogi regat finałowych otrzymają: I miejsce – 2.500 zł, II miejsce – 1.000 zł,
III miejsce – 500 zł
• wśród uczestników regat finałowych rozlosowane będą nagrody specjalne ufundowane
przez burmistrzów miast - organizatorów cyklu regat.
9. Sędziowanie :
• wszystkie imprezy eliminacyjne oraz regaty finałowe sędziowane będą przez ten sam zespół
sędziowski.
10. Instrukcja Żeglugi:
• Instrukcja Żeglugi będzie ogłoszona i omówiona na odprawie ze sternikami przed
rozpoczęciem każdej imprezy.
11. Informacje i kontakt:
• Dorota Michalczyk – sędzia główny cyklu regat, tel. 603 672 892

