VOLVO GDYNIA SAILING DAYS

Open Polish Nationals 420 Class
Mistrzostwa Polski klasy 420
Gdynia, 8-10.08.2014 r.

NOTICE OF RACE
ZAWIADOMIENIE O REGATACH
The Organizing Authority is Polish Yachting Association in conjunction with the Gdynia Sport
Centre.
Organizatorem regat jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Gdyńskim Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji.
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1.1

1.2

RULES - PRZEPISY
The regatta will be governed by the rules as defined in The Racing Rules of Sailing
(RRS).
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach
Regatowych Żeglarstwa ISAF.
RSS Appendix P, Special Procedures for Rule 42, will apply.
Dodatek P – specjalne procedury za naruszenie przepisu 42 ma zastosowanie.
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ADVERTISING - REKLAMOWANIE
Boats will be required to display advertising chosen and supplied by the Organizing
Authority.
Łodzie będą zobowiązane do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat,
dostarczonych przez organizatora.

3
3.1

ELIGIBILITY AND ENTRY - WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA
Competitors shall enter by completing the on-line entry form on the event website
http://reg.pya.org.pl/ and paying the required fees.
Zgłoszenia i opłaty wpisowego należy dokonać za pośrednictwem formularza on-line
dostępnego pod adresem: http://reg.pya.org.pl/
ISAF Eligibility according to ISAF Regulation 19 is required of all athletes.
Kodeks Uprawnień ISAF (Regulacja 19) obowiązuje wszystkich zawodników.
Each participating crew shall present the following documents at registration:
 entry fee payment confirmation;
 a valid insurance certificate showing proof of third-party liability coverage of
at least €1.500.000 (or equivalent) per incident;
 a valid measurement certificate;
Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat obowiązuje posiadanie

3.2
3.3

3.4

następujących dokumentów:
 dowód wpłaty wpisowego do regat;
 ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
 certyfikat lub świadectwo pomiarowe łodzi;
 aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich);
 licencja sportowa zawodnika PZŻ (dotyczy tylko zawodników polskich);
 licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).
The regatta is open to 420 male (mixed) and female crews.
Regaty zostaną rozegrane w klasie 420 w konkurencji męskiej (mieszanej) i kobiecej.
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FEE - WPISOWE
Entry fee will be PLN 120,00 for boat competing in case of completing entry and
payment before 25 July 2014 as per NoR 3.1. Late entries will be increased by
50% of its original cost.
Wpisowe do regat wynosi 120,00 zł od załogi w przypadku dokonania zgłoszenia
i wpłaty do 25.07.2014 r. wg procedury określonej w punkcie 3.1. Zawodnicy, którzy
nie dopełnią procedury zgłoszeniowej w powyższym terminie, podlegają opłacie
wpisowego podwyższonej o 50%.
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FORMAT
The regatta will consist of single series.
Regaty rozgrywane będą w formacie serii wyścigów.
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6.1

SCHEDULE - PROGRAM
Registration for competitors is scheduled between 16.00 and 20.00 on Thursday
7 August at the regatta office located at Fundacja „Helios”, Al. Jana Pawła II 11 at the
venue.
Zgłoszenia finalne do regat będą przyjmowane w biurze regat znajdującym się
w siedzibie Fundacji „Helios” na terenie JKM „Gryf”, Al. Jana Pawła II 11 w dniu
7 sierpnia (czwartek) w godz. 16.00 – 20.00.
The first briefing for coaches and team leaders is scheduled for 20.30 on Thursday
7 August at the Yacht Klub Polski building.
Pierwsza odprawa trenerów i kierowników ekip odbędzie się w dniu zgłoszeń
finalnych do regat o godzinie 20.30 w budynku Yacht Klubu Polski Gdynia.
8 races is scheduled.
Planowane jest rozegranie 8 wyścigów.
Starting time of the first race of the regatta is scheduled for 11.00.
Start do pierwszego wyścigu regat planowany jest o godz. 11.00.
On the last day of racing no warning signal will be made after 16.00.
W ostatnim dniu regat sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz.
16.00.
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7.1

7.2

EQUIPMENT INSPECTION - INSPEKCJA SPRZĘTU
All boats may be inspected for compliance with class rules since 8.30 on the first day
of racing.
Wszystkie łodzie muszą być gotowe do inspekcji wyposażenia bezpieczeństwa
określonego przepisami regatowymi i klasowymi od godziny 8.30 pierwszego dnia
rozgrywania wyścigów.
Any boat or equipment may be re-inspected at any time.
Inspekcja łodzi i sprzętu mogą zostać dokonane w dowolnym czasie podczas regat.
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SAILING INSTRUCTIONS - INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Sailing Instructions and other documents governing the regatta will be available at
registration.
Instrukcja Żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze
regat.
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9.1

VENUE - MIEJSCE REGAT
The regatta will be at Marina Gdynia.
Miejscem organizacji regat będzie Marina Gdynia.
The racing area will be on the waters of Gdansk Bay in the proximity of Gdynia. The
location of the racing area will be shown in the SIs.
Wyścigi będą rozgrywane na akwenie Zatoki Gdańskiej. Lokalizacja tras regatowych
będzie podana w Instrukcji Żeglugi.

9.2
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THE COURSES - TRASY
The courses will be trapezoid except that any other possible courses adopted by
Volvo Gdynia Sailing Days Organizing Authority may also be used.
Wyścigi rozgrywane będą na trasach trapezowych. Mogą być stosowane modyfikacje
tras zakładające umieszczenie linii mety bliżej brzegu.
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PENALTY SYSTEM - SYSTEM KAR
The Sailing Instructions may include a specification of discretionary penalties that
may be applied by the protest committee for breaches of specified rules. The Sailing
Instructions may include a specification of standard penalties that may be applied by
the race committee without a hearing for breaches of specific rules; this will change
RRS 63.1 and Appendix A.5. These will appear in full in the Sailing Instructions.
Instrukcja Żeglugi może zawierać specyfikację kar stosowanych przez zespół
protestowy oraz specyfikację standardowych kar nakładanych przez komisję
regatową bez rozpatrywania protestów za naruszenie określonych przepisów.
Zmienia to przepis 63.1 oraz Dodatek A. W przypadku stosowania szczegóły będą
określone w IŻ.

12
12.1

SCORING - PUNKTACJA
RRS Appendix A will apply.
W regatach ma zastosowanie System Małych Punktów zgodnie z Dodatkiem A.
One race is required to be completed to constitute a regatta.
Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu.
When less than five races have been completed no score shall be excluded.
W przypadku rozegrania mniej niż 5 wyścigów, żaden rezultat jachtu nie będzie
odrzucany.

12.2
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13.1

13.2

COACH BOATS AND SUPPORT PERSONNEL - ŁODZIE TRENERÓW
I OBSERWATORÓW
All coach and support boats shall be registered with the Organizing Authority and will
be required to comply with local legislation.
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają
akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
All coaches and other support personnel shall prove third-party liability coverage of at
least €1.500.000 (or equivalent) per incident.
Wszystkie osoby prowadzące łodzie trenerów i obserwatorów mają obowiązek
przedstawić ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR.

14

BERTHING - POSTOJOWANIE SPRZĘTU
Boats shall be kept in their assigned places in the boat park.
Wszystkie łodzie i sprzęt mają obowiązek stacjonować w miejscach określonych
przez Organizatorów.
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RADIO COMMUNICATIONS - KOMUNIKACJA RADIOWA
Except in an emergency or using equipment provided by the Organizing Authority,
a boat shall not make or receive radio transmissions including text messages or
cellular phone calls while racing.
Będąc w wyścigu łodzie nie mogą wykorzystywać transmisji radiowych, wiadomości
tekstowych, telefonów komórkowych i urządzeń umożliwiających łączność, innych niż
dostarczone przez Organizatora.
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PRIZES - NAGRODY
Prizes will be awarded to the top 3 boats in each event.
Zawodnicy, którzy zajmą miejsce 1-3 w poszczególnych konkurencjach otrzymają
nagrody okolicznościowe
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17.1

MEDIA RIGHTS - PRAWA DO WIZERUNKU
By participating in the regatta competitors automatically grant to the Organizing
Authority and their sponsors the right in perpetuity to make, use and show, from time
to time at their discretion, any motion pictures and live, taped or filmed television and
other reproductions of the athlete during the period of the competition without
compensation.
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego
wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych
reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
Competitors may be required for interviews at the regatta.
Zawodnicy mogą mieć obowiązek udzielania wywiadów podczas regat.

17.2
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DISCLAIMER OF LIABILITY - ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Competitors participate in the regatta entirely at their own risk. See rule 4, Decision to
Race. Organizing Authority will not accept any liability for material damage, personal
injury or death sustained in conjunction with or prior to, during, or after the regatta.
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Patrz
przepis 4. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie
zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę
spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.
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INFORMATION, CONTACT PERSONS - INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE
Regatta Office – kierownik biura regat – Maja Leśny
e-mail: maja.lesny@gmail.com
On-the-water coordinator - koordynator strony wodnej – Sebastian Wójcikowski
e-mail: wojcikowski@orange.pl
Shore coordinator - koordynator strony lądowej – Łukasz Dubiela
e-mail: info.helios@tlen.pl
Regatta webpage: www.gdyniasailingdays.org
Oficjalna strona regat: www.gdyniasailingdays.org

