II BAŁTYCKIE REGATY O PUCHAR PROMU POLONIA
II BAŁTYCKIE REGATY SAMOTNYCH
ŻEGLARZY O PUCHAR UNITY LINE
Świnoujście 15-18 sierpnia 2002
Organizatorami regat są: Unity Line sp. z o.o. w Szczecinie; Jacht
Klub AZS w Szczecinie; Wyższa Szkota Morska w Szczecinie; 8
Flotylla Obrony Wybrzeża Marynarki Wojennej w Świnoujściu;
Jacht Klub Marynarki Wojennej „Kotwica" w Świnoujściu.
Adres dla korespondencji:
Jacht Klub AZS 70-800 Szczecin ul. Przestrzenna 9
tel. (091) 461-27-34, fax (091) 461-47-39
http://www.almar.com.pl./-jkazs/; http://www.vmityline.pl
Regaty są zawodami kat A PRŻ.
Klasy jachtów:
Regaty rozegrane zostaną w dwóch grupach:
1. jachty z pomiarem IMS i ORC Club
2. jachty bez pomiaru
Warunki uczestnictwa: w regatach uczestniczyć mogą wszyst
kie jachty posiadające „Kartę Bezpieczeństwa" minimum upo
ważniającą do żeglugi przybrzeżnej całodobowej.
Zgłoszenia: zgłoszenia należy przesyłać do godz. 15.00 dnia 14
sierpnia 2002 na adres organizatora podany w punkcie 1.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię świadectwa pomiarowe
go oraz karty bezpieczeństwa.
Wpisowe w wysokości 40 zł („samotni" - 30 zł) należy wpłacać
w biurze Jacht Klubu AZS w Szczecinie lub na konto Bank Pekao S.A. o/Szczecin nr 11001366-2671-2101-111-1
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Inspekcja: wszystkie jachty należy przedstawić do inspekcji
w dniu 15.08.2002 w godzinach 07.00 - 08.30 w Basenie Pół
nocnym w Świnoujściu.
Lista Załogi (do regat załogowych): każdy jacht musi dostar
czyć do Komisji Sędziowskiej najpóźniej do godz. 0800 w dniu
15.08.2002 listę załogi.
Trasy wyścigów: wyścig długi o długości ok. 100 Mm rozegra
ny zostanie na trasie: Świnoujście - pława KOL (podejście do
portu w Kołobrzegu) - Świnoujście
Wyścigi czasowe rozegrane zostaną na Zatoce Pomorskiej w re
jonie portu Świnoujście.
Szczegółowy opis trasy zawarty będzie w Instrukcji Żeglugi.
Punktacja: w regatach stosowany będzie system małych pun
któw zgodnie z przepisem A4 PRŻ z mnożnikiem trudności tra
sy.
Nagrody główne: 1.1 miejsce w grupie jachtów IMS i ORC Club
- Puchar Promu „Polonia", a dla „samotnych" Puchar Unity Li
ne, oraz żagiel z logo „Sailing Academy Unity Line" o wartości
2500 zł. 2. I miejsce w grupie jachtów bez pomiaru. - Puchar
Promu „Polonia" („samotni" - Puchar Unity Line) i nagroda pie
niężna 1500 zł. 3. Dwie nagrody pieniężne, każda po 500 zł, dla
jachtów, które zajęty drugie miejsca w swoich grupach..
Zakończenie regat odbędzie się na promie „Polonia" w porcie
Świnoujście w dniu 18.08.2002 r. w godzinach 09.00 - 12.00.
Serdecznie zapraszamy do udziału w regatach.
Rejs

