
Zawiadomienie o Regatach
XIV Otwarte Regaty Branży Budowlanej 2021

Z cyklu: Regatta Business Poland

1. Organizator

1.1 Organizatorem regat jest firma ONE4ALL Zdzisław Gajos z siedzibą w Smolnicy 44-153, ul.

Konwalii 50.

2. Miejsce i termin regat

2.1 Regaty rozegrane zostaną w Chorwacji. Wyjście i wejście Marina Pirovac, Marina Kastela.

2.2 Regaty rozegrane zostaną w dniach: 04.09 - 11.09.2021

3. Przepisy

3.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami World Sailing 2021-2024, ORC Club Rating

System oraz Regulaminem Regat.

3.2 Instrukcja Żeglugi dostępna będzie dla zawodników po dokonaniu zgłoszeń w porcie wyjścia.

Plan wyścigów wraz z opisem tras będzie dostępny na odprawie skipperów w każdym dniu regat.

Żądanie miejsca do zwrotu na wiatr oraz odpowiedź muszą być dodatkowo podane drogą radiową na

ustalonym w IŻ kanale VHF.

Jacht zamierzający protestować inny jacht musi dodatkowo poinformować jacht protestowany drogą
radiową na ustalonym w IŻ kanale VHF.



4. Punktacja

4.1 Kolejność jachtów w wyścigu określana będzie na podstawie formuły ORC Club Rating System.

W przypadku gdy wszystkie jachty danej klasy będą tego samego typu to przelicznik ORC Club

może zostać pominięty a o kolejności jachtów w wyścigu będzie decydowała kolejność na linii

mety. Wyłączenie przelicznika ORC będzie miało wówczas zastosowanie dla wszystkich

wyścigów regat danej klasy.

4.2 Poszczególne klasy będą klasyfikowane indywidualnie.

4.3 Stosowany będzie system małych punktów.

4.4 Przewiduje się rozegranie 12 wyścigów.

4.5 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu.

4.6 Po rozegraniu 4 do 7 wyścigów zostanie odrzucony najgorszy rezultat.

4.7 Po rozegraniu 8 do 12 wyścigów zostaną odrzucone dwa najgorsze rezultaty.

5. Jachty startujące

5.1 Regaty zostaną rozegrane na jachtach udostępnionych przez Organizatora.

6. Klasy startujące

6.1 Klasa A: Professional ORC - jachty Elan E4 z użyciem genakerów.

6.2 Klasa B: Amateur ORC - długość <= 46stóp – Bavaria 46.

6.3 Klasa C: Amateur ORC - długość > 46 stóp- More 55.

7. Puchary,medale

7.1 Trzy najlepsze załogi w poszczególnych klasach otrzymają puchary I medale  zgodnie z

Regulaminem Regat.

8. Warunki uczestnictwa skiperów

8.1 Skipperem w klasach amatorskich B i C może być żeglarz który w ciągu ostatnich 10-ciu lat nie

był sklasyfikowany w TOP 200 jakiegokolwiek rankingu World Sailing i/lub nie był medalistą
Mistrzostw Polski w regatach umieszczonych w kalendarzu PZŻ.

8.2 Skipper jest zobowiązany do posiadania odpowiednich uprawnień żeglarskich oraz licencji co

najmniej SRC oraz zaliczenia testu z przepisów regatowych Word Sailing 2021-2024  (4

poprawne odpowiedzi na 5 pytań).

8.3 Skipper jest zobowiązany do posiadania ręcznego radia VHF do komunikacji w trakcie Regat.

8.4 Każdy skipper jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu Regat oraz złoży

stosowne oświadczenia.

str. 2



9. Warunki uczestnictwa członków załogi

9.1 Członkiem załogi w klasach amatorskich B i C może być żeglarz który w ciągu ostatnich 10ciu

lat nie był członkiem załogi sklasyfikowanej w TOP 200 jakiegokolwiek rankingu World Sailing

i/lub nie był medalistą Mistrzostw Polski w regatach umieszczonych w kalendarzu PZŻ.

9.2 Każdy członek załogi jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu Regat oraz

złoży stosowne oświadczenia.

10. Działania reklamowe

10.1 Jachty zobowiązane są do noszenia numerów startowych oraz oznaczeń zgodnie z podanym

wzorcem.  Umieszczanie innych elementów oznakowania niezgodnych z podanym wzorem wymaga

akceptacji organizatora. Wszystkie załogi obowiązuje jednolity stój firmowy dla każdego członka załogi

.Ubiór taki obowiązuje od czasu wyjścia z mariny do czasu wejścia do kolejnej mariny.

10.2 Brak numeru startowego  będzie stanowił podstawę do sklasyfikowania jachtu jako DNC.

10.3 Brak właściwego oznakowania lub ubioru może być podstawą do nałożenia na jacht kary, która

może być mniejsza niż dyskwalifikacja.

10.4 Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez

organizatora i partnerów regat swego wizerunku, imienia i nazwiska oraz głosu w środkach

masowego przekazu, a także w materiałach dotyczących regat w celu ich reklamy i promocji.

11. Program regat

11.1 Przewiduje się następujący Program Regat:

04.09.2021 (sobota) Marina Pirovac,Marina Kastela: przejęcie jachtów, trening

05.09.2021 (niedziela) Pirovac,Kastela – Rogoźnica Frappa, dzień treningowy 18:00

- otwarcie regat

06.09.2021 (poniedziałek) Etap I: Rogoźnica-Sibenik

07.09.2021 (wtorek) Etap II: Sibeniki-Tribunj

08.09.2021 (środa) Etap III: Tribunj-Opat

09.09.2021 (czwartek) Etap IV: Opat– Zlarin, 20:00 - zakończenie regat

10.09.2021 (piątek) Zlarin – Pirovac, Kastela powrót do bazy

11.09.2021 (sobota) Marina Pirovac,Kastela: zdanie jachtów

11.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu i trasy regat w przypadku zaistnienia

trudnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych okoliczności.

11.3 Wszelkie zmiany będą opublikowane i dostępne na stronie https://regattabusinesspoland.pl

12. Zgłoszenia

12.1 Zgłoszenia można dokonać pod adresem https://regattabusinesspoland.pl/dokumenty
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13. Kontakt Zdzisław Gajos

office@regattabusinesspoland.pl

tel. +48 608 085 615

Publikacja: 2021-01-04
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