ZAWIADOMIENIE O REGATACH
1.

Zapraszamy do udziału w XVII Regatach UNITY LINE w dniach od 11 do 14 sierpnia 2017 roku na akwenie Morza Bałtyckiego na
trasie Świnoujście – Kołobrzeg – Dziwnów organizowanych przez: UNITY LINE LIMITED SP. z o.o. Szczecin, pl. Rodła 8, Miasto
Kołobrzeg, Jacht Klub Morski „Joseph Conrad” w Kołobrzegu, Gminę Dziwnów oraz Firmę Regaty Stelmarczyk.

2.

Przepisy
2.1. Regaty przeprowadzone będą zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017-2020 PRŻ (ISAF).
2.2. Międzynarodowymi Przepisami o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu MPZZM (COLREG).
2.3. Przepisami ISAF Offshore Special Regulations
2.4. Ze względu na klubowy charakter regat zgodnie z przepisem 70.5 Rozdział D podlega zmianie przepis Dodatku N oraz zastosowany
będzie przepis 86.1a) CZĘŚĆ 7. Zmiany przepisów stosowanych w regatach zostaną wpisane w Instrukcji Żeglugi.
2.5. Regaty przeznaczone są dla wszystkich jachtów balastowych oraz DZ.
Obowiązywać będą przepisy klasowe: ORC CLUB, KWR, OPEN.

3.

Reklama
3.1. Obwiązuje Kodeks Reklamowania ISAF.
3.2. Organizator wymaga od wszystkich jachtów, aby przekazane reklamy regat UNITY LINE były umieszczone na jachcie w czasie
trwania imprezy tj. od momentu otrzymania do momentu opuszczenia portu w Dziwnowie po regatach, w następujący sposób:
3.2.1. Numer startowy jachtu wraz z reklamą, na obu burtach, od dziobu na 20% długości kadłuba,
3.2.2. Taśma z nazwą UNITY LINE głównego organizatora naklejona na burcie lub na nadbudówce.
3.3. Organizator wymaga usunięcia reklam z innych imprez regatowych.

5.

Prawa medialne
Uczestnicy, armatorzy i ich goście dają organizatorowi prawo i wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie osób i jachtów w czasie
imprezy oraz na publikowanie tych materiałów we wszystkich mediach w celach wydawniczych lub reklamowych.

6.

Program Regat UNITY LINE
11 sierpnia w piątek
12 sierpnia w sobotę
13 sierpnia w niedzielę
14 sierpnia w poniedziałek

20:00 Rozpoczęcie regat. Odprawa Kapitanów. Port Jachtowy Świnoujście
09:00 / 09:15 Start do I wyścigu Świnoujście - Kołobrzeg
07:30 Odprawa kapitanów. Port Jachtowy Kołobrzeg
09:00 / 09:15 Start do II wyścigu Kołobrzeg - Dziwnów
11:00 – 15:00 Uroczystość zakończenia regat. Dziwnów koło Urzędu Gminy

7.

Klasy regatowe:
1. ORC CLUB OFFSHORE
2. KWR: I, II
3. OPEN: ZAŁOGI, SAMOTNICY, DZ, OLDTAJMERY
W regatach jachty ze świadectwem ORC CLUB OFFSHORE i KWR będą klasyfikowane tylko w jednej klasie, wyklucza się ich
uczestnictwo w klasie OPEN. W regatach dopuszcza się uczestnictwo jachtu, tylko w jednym z dwóch wyścigów jako jachty towarzyszący
oraz jachty, które klasyfikowane będą wyłącznie w klasyfikacji dla Bezwzględnie Najszybszego Jachtu Regat UNITY LINE

8.

Klasyfikacja
8.1. Klasy regatowe zostaną utworzone po zgłoszeniu się minimum pięciu jachtów w klasie.
8.2. Wstępny podział na klasy nastąpi 5 lipca po zamknięciu listy zgłoszeń w pierwszym terminie.
8.3. Jacht może zgłaszać swój udział tylko w jednej klasyfikacji.
8.4. Planowane jest rozegranie dwóch wyścigów, po rozegraniu jednego wyścigu będą uznane za zakończone
8.5. Trasy wyścigów opisane będą szczegółowo w Instrukcji Żeglugi.

9.

Akwen regat. W Instrukcji Żeglugi zdefiniowane będzie położenie Akwenu Regatowego.

10. Instrukcja Żeglugi dostępna będzie od 1 lipca 2017 roku na stronie www.regaty-unityline.pl
11. Zgłoszenia prosimy dokonywać przez wypełnienie formularza zgłoszenia znajdującego się na stronie: www.regaty-unityline.pl
oraz przesłanie go wraz z kopią dokumentów: wymaganego wpisowego, polisy ubezpieczeniowej i aktualnego świadectwa
pomiarowego w jednym pliku PDF z nazwą jachtu do 1 lipca na adres: piotr.stelmarczyk@gmail.com.
12. Ubezpieczenie
Jachty bez ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej nie będą przyjmowane. Zalecane jest posiadanie ubezpieczenia
Auto Casco, NNW oraz Ubezpieczenie OC osób, które chroni osobę ubezpieczoną przed szkodami poniesionymi w trakcie
korzystania z obcych jachtów. Skład załogi oraz dane o ubezpieczeniu OC mogą być uzupełnione do dnia
1 sierpnia.
13. Udział w regatach wymaga opłacenia wpisowego w wysokości: 60 PLN od jachtu oraz dodatkowo od każdego załoganta
40 PLN, dla jachtów z załogą jednoosobową 50 PLN na rachunek bankowy: Regaty Stelmarczyk w Banku Zachodnim WBK
VIII O/ Szczecin nr konta 30 1090 2268 0000 0001 1385 6875. Postój jachtów w Porcie w Świnoujściu, Kołobrzegu
i Dziwnowie podczas regat będzie bezpłatny.
14. Uwaga ! Zamkniecie listy zgłoszeń 1 lipca po tym terminie Organizator może zadecydowaćo przyjęciu spóźnionej rejestracji
jachtu. W takim przypadku wpisowe wynosić będzie 120 PLN od jachtu oraz od każdego załoganta 80 PLN, dla jachtów
z załogą jednoosobową 100 PLN.
15. Kontrola i pomiary
15.1 Organizator zobowiązuje uczestników do posiadania aktualnych świadectwa ORC CLUB zgodne z przepisem 78.1.
15.2 Protesty pomiarowe składane przez jachty będą przyjmowane w ciągu dwóch godzin po udostępnieniu ostatecznych
świadectw i wywieszeniu list startowych.
15.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty spowodowane nieprzyjęciem rejestracji jachtu, zgodnie z przepisem 76 lub dyskwalifikacją, zgodne z przepisem 78.2.
15.4 Jachty powinny być dostępne do inspekcji pomiarowej w Porcie w Świnoujściu 11 sierpnia od godziny 20:00, zgodne
z przepisem 78.3. Pomiary i inspekcje sprawdzające zgodność z przepisami klasowymi będą przeprowadzane
w dowolnym momencie podczas regat.
16. Komunikacja. Organizator wprowadza w czasie wyścigów obowiązek nasłuchu na kanale 77 UKF.
17. Nagrody:
I, II, III miejsce – Medal Regat UNITY LINE
Nagroda dla Bezwzględnie Najszybszego Jachtu Regat – Błękitna Wstęga UNITY LINE
Dyplomy Regat UNITY LINE dla wszystkich jachtów uczestniczących w regatach
18. Zastrzeżenie odpowiedzialności. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Organizator, sponsorzy, ani jakakolwiek inna strona związana z organizowaniem regat UNITY LINE nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za straty, uszkodzenia, utratę zdrowia lub utrudnienia dotyczące osób lub rzeczy, zarówno na lądzie jak
i na wodzie, będące konsekwencją udziału w imprezie. Armator lub jego przedstawiciel wyraża zgodę na te warunki, wypełniając i podpisując formularz zgłoszeniowy.
19. Ubezpieczenie. Każdy jacht uczestniczący powinien posiadać wyposażenie wymagane w regatach stosownie do akwenu,
na którym będą rozgrywane regaty oraz ubezpieczenie OC.

Komandor Regat Unity Line
Piotr Stelmarczyk

