
CALIGULA CUP

w klasie DN

Plaża Zdorkowo, 30-31. I. 2021 roku

INSTRUKCJA ŻEGLUGI

1. Regaty będą rozgrywane zgodnie z postanowieniami i przepisami zawartymi w : 

 „Konstytucja  i  przepisy  regatowe  władzy  krajowej  żeglarstwa  lodowego”

edycja z roku 2010,

 „Przepisami  regatowymi  żeglarstwa  lodowego  klasy  DN”,  edycja  z  roku

2000,

 Zasadami organizacji rozgrywania regat centralnych żeglarstwa lodowego  

w sezonie 2020-2021,

 Przepisami Polskiego Związku Żeglarskiego,

 Zawiadomieniem o regatach oraz Instrukcją Żeglugi

2. Regaty będą rozgrywane na akwenie jeziora Dargin, baza regat plaża Zdorkowo.

3. Regaty zostaną rozegrane w następujących kategoriach wiekowych: Senior.

4. Zgłoszenia do regat tylko on-line za pośrednictwem portalu SailingNet do godziny

22.00 w dniu 29.01. 

5. Wpisowe do regat wynosi 100 PLN- płatne na rachunek organizatora. 

6. Start do pierwszego wyścigu regat planowany jest na godzinę 11.30. Start do serii

wyścigów drugiego dnia planowany jest na godzinę 10.00. 

7. Znaki  kursowe  w  kształcie  ostrosłupa  zostaną  poprzedzone  pachołkami

ograniczającymi możliwość zmiany kursu.

8. W  pierwszym  dniu  regat  planowane  jest  rozegranie  5  wyścigów,  w  drugim

kolejnych 5 wyścigów. Po rozegraniu 5 wyścigów najgorszy wynik z serii nie będzie

liczony do punktacji końcowej. Po rozegraniu 10 wyścigów, dwa najgorsze wyniki 

z serii  wyścigów nie będą liczone do punktacji  końcowej.  Regaty uznaje się za

ważne przy rozegraniu minimum 3 wyścigów.

9. Zawodnicy  żeglują  po  trasie  składającej  się  z  trzech  okrążeń  o  długości  około

1500-2000 metrów.

10.Limit  czasu  na  okrążenie-  8  minut  na  każde  1000  metrów  długości  trasy  

/1’25”/100m/.

11.Czas  zamknięcia  linii  mety  wynosi  15  minut  od  ukończenia  wyścigu  przez

pierwszego zawodnika.

12.Obowiązuje system GRAND PRIX.



13.Kierownicy  ekip  i  zawodnicy  nominują  swoich  przedstawicieli  do  Zespołu

Orzekającego.

14.Protesty  będą  rozpatrywane  przez  Zespół  Orzekający  bezpośrednio  po

zakończeniu wyścigu, w którym doszło do sytuacji protestowej. Werdykt Zespołu

Orzekającego jest wiążący dla SG regat.

15.Miejsca  niebezpieczne  dla  żeglugi  zostaną  oznaczone  w  widoczny  sposób,

zawodnicy i kierownicy ekip zostaną ustnie powiadomieni o istnieniu takich miejsc

przed startem do pierwszego wyścigu w danym dniu regat.

16.Wprowadza  się  możliwość  zmiany  niniejszej  Instrukcji  Żeglugi  komunikatem

ustnym przed startem do wyścigu, od którego zmiana ma obowiązywać.

17.W dniu 31 stycznia (niedziela) żaden wyścig  nie będzie rozegrany później  niż  

o godzinie 15.00.

18.Wszyscy  zawodnicy  poniżej  23  roku  życia  zobowiązani  są  do  przedstawienia

aktualnych wyników badań lekarskich, oraz do posiadania polisy ubezpieczeniowej

NW  i  OC (licencja  PZŻ).  Warunkiem przyjęcia  do  regat  jest  opłacenie  składki

członkowskiej Stowarzyszenia Flota Polska DN.

19.Wszyscy uczestnicy regat biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

20.Zawodnicy  zgłaszając  się  do  regat  wyrażają  zgodę  na  wykorzystanie  swojego

wizerunku dla celów promocyjnych i dokumentujących regaty.

Komisja Regatowa życzy wszystkim zawodnikom pomyślnych wiatrów

 i bezpiecznej żeglugi.

Sędzia Główny
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