Środowy NordCUP Klubowy
Zawiadomienie o regatach
AZS Galion Gdańsk – Górki Zachodnie
W programie regat 2-3, krótkie, ok. 30min wyścigi w pobliżu główek wejściowych Gorki
Zachodnie. W każdą środę zaplanowane jest spotkanie załóg w restauracji Galion z
ciepłym poczęstunkiem oraz ogłoszenie wyników.
Regaty są przeznaczone dla wszystkich jachtów. Prowadzone będą dwie klasyfikacje –
jachtów balastowych i mieczowych (np. Finn, Omega, Nautica 450). Do opracowania
wyników jachtów balastowych stosowany jest system NHC, a dla mieczowych
Portsmouth Yardstick (PY). Oba systemy nie wymagają żadnych pomiarów.
Udział jest bezpłatny.
Jacht zgłasza się do regat najpóźniej do godziny 15.00 w każdą środę wysyłając na e-mail
info@nordcup.pl, podając nazwę jachtu, nr na żaglu, imię i nazwisko kapitana oraz
numer telefonu kontaktowego. Zgłaszając się po raz pierwszy prosimy również podać
model jachtu oraz dane charakterystyczne jachtu (wymiary, powierzchnia żagli).
Oficjalne komunikaty dla uczestników oraz informacje będą publikowane na stronie
www.srodowy.nordcup.pl oraz na Facebooku regat NordCUP.
Pierwszy start odbywa się w każdą środę o godzinie 18. Po jego zakończeniu
natychmiast odbędzie się następny start do wyścigu drugiego, a następnie trzeciego. O
godzinie 17.30 odbędzie się wyścig treningowy.
Środowy NordCUP Klubowy podzielony jest na trzy sezony: wiosenny, letni oraz
jesienny. Sezon wiosenny odbywa się w każdą środę pomiędzy 14.05.2014 – 18.06.2014.
Sezon letni odbywa się w każdą środę pomiędzy 09.07.2014 – 13.08.2014. W skład
sezonu jesiennego wchodzą 4 edycje Pucharu Sześciu Piw (4 soboty września)
prowadzone przez Jachtklub Stoczni Gdańskiej oraz wyścigi w środę 01.10 oraz
08.10.2014.
Organizatorzy przewidzieli nagrody dla zwycięzców klasyfikacji sezonowych oraz
klasyfikacji rocznej.
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1 PRZEPISY
1.1 W regatach obowiązywać będą przepisy zdefiniowane w Przepisach Regatowych Żeglarstwa.
1.2 Stosowana będzie formuła NHC oraz PY.
2 REKLAMOWANIE
Wymagane może być od jachtów, aby nosiły reklamy wybrane i dostarczone przez organizatora.
3 ZGŁOSZENIA
3.1 zgodnie z procedurą na stronie 1.
4 INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie dostępna na stronie www.srodowy.nordcup.pl
5 LOKALIZACJA REGAT
5.1 Bazą regat jest Marina AZS Galion.
5.2 Akwen regatowy będzie znajdować się w zależności od warunków pogodowych w wschód lub zachód od główek
wejściowych Górki Zachodnie.
6 PUNKTACJA
6.1 Jeden wyścig musi być rozegrany, aby uznać jedne regaty środowe za ważne. Stosowany jest system małych
punktów.
6.2 Punktacja sezonowa i roczna jest oparta o miejsca w poszczególnych regatach środowych. Odrzucić można jeden,
najgorszy wyniki w sezonie. Do obliczenia punktacji rocznej i sezonowej stosowany jest system małych punktów, gdzie
miejsce w regatach = ilość punków, nieobecność = DNS.
7 KOMUNIKACJA RADIOWA
Z wyjątkiem, gdy jest w niebezpieczeństwie jachtowi nie wolno ani nadawać przez radio ani otrzymywać komunikatów
radiowych nie dostępnych dla wszystkich jachtów. Ograniczenie to obejmuje również telefony komórkowe.
8 ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Patrz przepis 4. Decyzja o uczestnictwie w wyścigu.
Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób lub śmierć wynikłych w związku z
regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.
9 UBEZPIECZENIE
Każdy jacht uczestniczący musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na okres regat.
10 PRAWO DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat uczestnicy, armatorzy i ich goście wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie osób i jachtów
w czasie imprezy oraz dają organizatorowi i sponsorom bezpłatnie prawo na publikowanie i nadawanie tych materiałów
we wszystkich mediach w celach promocyjnych, wydawniczych lub reklamowych.
11 ORGANIZATOR
Organizatorami regat są Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego AZS (więcej informacji na www.hotelgalion.pl) oraz
firma Nautica Nord (www.nauticanord.pl)
12 DODATKOWE INFORMACJE
Dla uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z organizatorami pod info@nordcup.pl.
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