
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA
V Żeglarskich Mistrzostw Polski Aptekarzy

Piaski 2-3.09.2016

1. TERMIN I MIEJSCE:
Regaty odbędą się w dniach 2 i 3 września 2016r, na Jeziorze Bełdany, w Ośrodku Mazurski Raj, Ruciane Nida, Piaski 5, 12-220 Ruciane Nida.

2. ORGANIZATOR
Organizatorem Regat jest Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie, a organizatorem wykonawczym firma FORSAIL Sp.j.

3. PRZEPISY
Regaty przeprowadzone zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF  20013-2016 postanowieniami PZŻ, zawiadomieniem o regatach
oraz Instrukcją Żeglugi.

4. UCZESTNICTWO
Przewiduje się podział Uczestników na dwie grupy startowe – Grupa Aptekarzy reprezentująca izby aptekarskie  i Grupa Firm Farmaceutycznych. 
Udział w Grupie Aptekarzy mogą wziąć załogi złożone z minimum 2 aptekarzy, przy czym sternikiem jachtu musi być aptekarz. Udział w Grupie Firm
Farmaceutycznych mogą wziąć załogi złożone z przedstawicieli firm farmaceutycznych. 
W obydwu grupach minimalna liczba załogi to 4 osoby, a maksymalna 6 osób, a sternikiem musi być osoba posiadająca uprawnienia żeglarskie, min.
żeglarza jachtowego. Dopuszcza się klasyfikację załogi w obu Grupach, pod warunkiem spełniania warunków udziału w każdej z nich łącznie.

5. REPREZENTACJA
Każda załoga reprezentuje określoną Okręgową Izbę Aptekarską lub firmę farmaceutyczną i zobowiązana jest do noszenia bandery swojej Izby/firmy.

6. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 lipca 2016 r. w biurze Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie ul. Partyzantów 79/9 . tel: 089/5340681 
Rejestracja załóg na drukach dostarczonych przez Organizatora w dniu rozpoczęcia imprezy w Biurze Regat tj. 1.września 2016, w godzinach 17.00-
21.00, Kaucja za numer startowy – 100 PLN. 

7. PRZYDZIAŁ JACHTÓW
Uczestnicy startują na monotypowych jachtach turystycznych typu Twister 26. Istnieje możliwość wcześniejszego wypożyczenia jachtu za dodatkową
opłatą 350 PLN brutto za dobę pod warunkiem zgłoszenia zapotrzebowania do 31 lipca 2016 r.  Organizator przeprowadzi 2 losowania jachtów –
pierwsze w dniu 31.08.2016 o godz. 18.00, drugie w dniu 1.09.2016 w godz. otwarcia Biura Regat tj. 17.00-21.00 w kolejności rejestracji załóg. Nie
przewiduje się zamiany jachtów w trakcie regat.

8. PRZYGOTOWANIE JACHTÓW DO REGAT
Dopuszcza się  wcześniejsze  czynności  związane z  przygotowaniem  jachtu do  regat,  nie  stanowiące  ingerencji  w budowę i  wyposażenie  jachtu.
Zabroniona jest zamiana żagli podstawowych, stosowanie żagli dodatkowych (spinaker, genaker), pozostawianie elementów wyposażenia ruchomego
na brzegu. 

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Sternicy przyjmują całkowitą odpowiedzialność za siebie, załogi oraz sprzęt podczas regat zarówno na wodzie, jak i na lądzie. Wszelkie czynności
wykonane lub nie wykonane przez Organizatorów nie zwalniają uczestników od odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich lub  sprzętu.  Każda
załoga jest  zobowiązana  do zapłaty  kaucji  za  jacht  w wysokości  500  PLN,  gotówką,  w momencie  zgłoszenia  w Biurze  Regat,  natomiast  sternik
zobowiązany jest  posiadać  przy sobie patent żeglarski.  Kaucja zostanie zwrócona po zakończeniu Regat,  pod warunkiem zwrotu jachtu w stanie
niepogorszonym. W przypadku uszkodzeń, zwrot kaucji będzie pomniejszony adekwatnie do  wysokości szkody lub zostanie wstrzymany.

10. PRZEJĘCIE I ZDANIE JACHTU
Każdy sternik zobowiązany jest do przejęcia jachtu zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym dostarczonym przez Organizatora, w tym sprawdzenia
stanu, rodzaju i ilości wyposażenia przejmowanego jachtu. Podpisany przez sternika protokół będzie podstawą do rozliczenia kaucji przy zdawaniu
jachtu po zakończeniu imprezy.

11. BEZPIECZEŃSTWO
Ze względów bezpieczeństwa zabrania się spożywania alkoholu lub innych środków odurzających w trakcie wyścigów. Organizator zastrzega sobie
prawo do dyskwalifikacji załóg nie stosujących się do tego zapisu. Organizator zaleca noszenie kamizelek asekuracyjnych przez cały czas przebywania
na  wodzie.  Szczegółowe  wytyczne  dotyczące  bezpieczeństwa  zostaną  przekazane  sternikom  na  odprawie  poprzedzającej  starty  przez  Sędziego
Głównego i Szefa Zabezpieczenia Ratowniczego.

12. UBEZPIECZENIE
Na czas trwania imprezy uczestnicy zostaną ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w wariancie  podstawowym w AXA TUiR SA.
Organizator zaleca wykupienie ubezpieczenia OC przez sterników, obejmujące szkody wyrządzone osobom trzecim lub w sprzęcie.

13. KLASYFIKACJA I NAGRODY
Przewiduje się klasyfikację w następujących kategoriach:

 Klasyfikacja Generalna Aptekarzy – Puchar Prezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej i statuetka najlepszego Skipera Regat.
 Klasyfikacja Generalna Firm Farmaceutycznych – Puchar dla zwycięzcy.
 Błękitna Wstęga Aptekarzy za Bieg Długodystansowy – Puchar Prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie.
 Statuetka Najmłodszego Uczestnika Regat
 Statuetka Najstarszego Uczestnika Regat
 Statuetka Fair Play
 Dyplom dla Izby reprezentowanej przez największą ilość załóg

O rodzaju i przydziale nagród decyduje Organizator.
14. ŚWIADCZENIA AKOMODACYJNE

Uczestnicy mają do wyboru trzy warianty udziału, zróżnicowane co do wysokości opłat:
Wariant A – 3 noclegi w Hotelu, opłata wynosi  480,0 PLN  ; 2 noclegi w Hotelu, opłata wynosi 360,0 PLN 
Wariant B - 3 noclegi w wili/domku opłata wynosi 465,0 PLN ; 2 noclegi w willi/domku, opłata wynosi 350 PLN. 
Wariant C -  3 noclegi na jachtach, opłata wynosi 300 PLN ; 2 noclegi na jachtach , opłata wynosi 275 PLN.
W każdym przypadku Organizator zapewnia wyżywienie: śniadania i obiadokolacje oraz prowiant na czas wyścigów.

15. POZOSTAŁE USTALENIA
Niniejszy Regulamin obowiązuje z chwilą  publikacji  na  stronie izby aptekarskiej  w Olsztynie. Organizator zastrzega sobie prawo wszelkich zmian
niniejszego Regulaminu w każdym czasie i bez uprzedniego oddzielnego powiadomienia; zmiany takie zostaną natychmiast opublikowane na stronie
izby . Wyłączne i ostateczne prawo interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje Organizatorowi.
 
                                                                                                                                                              Organizator regat


