
ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Zapraszamy do udziału w regatach BALTIC JAZZ REGATTA 2015 w Nexø na Bornholmie.

1.   Organizatorzy

Regaty organizowane są przez firmę turystyczną BORNPOL we współpracy ze Stowarzyszeniem
Przedsiębiorców  Erhvervsgruppe  Øst,  Portem  Morskim  Nexø,  Jacht  Klubem  Nexø  oraz
organizatorami Østersø Jazz Festival.

2.   Przepisy

Regaty przeprowadzone będą zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2013-2016 ISAF
oraz przepisami klasowymi ORC Rating Systems Rule, KWR, ISAF Offshore Special Regulations.
W przypadku rozbieżności w tłumaczeniu, decyduje tekst w języku angielskim. 

3.   Reklama

3.1. Obwiązuje Kodeks Reklamowania ISAF. 
3.2. Organizator wymaga od wszystkich jachtów, aby otrzymane reklamy sponsorów i Baltic Jazz 
       Regatta były umieszczone w czasie trwania imprezy, od momentu otrzymania do momentu 
       opuszczenia mariny przez jacht w następujący sposób:
a)    numer startowy jachtu wraz z reklamą, na obu burtach, jak najbliżej w stronę dziobu, na 
       przednich 20% długości kadłuba,
b)   flaga regat oraz flagi sponsorów zawieszone pod lewym salingiem.
3.3. Z jachtu należy usunąć reklamy z poprzednich imprez regatowych.

4.   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 i nadawanie tych materiałów we
wszystkich mediach w celach wydawniczych lub reklamowych.

5.   Klasyfikacja 
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5.1. Jachty zostana podzielone na następujące grupy: 
       -  ORC: CLUB, INERNATIONAL
       -  KWR: I, II 
       -  OTWARTA
5.2. Regaty są przeznaczone dla wszystkich jachtów balastowych. 
5.3. Klasy regatowe zostaną utworzone po zgłoszeniu się minimum czterech jachtów.
5.5  Regaty uznane będą za rozegrane, gdy odbędzie się przynajmniej jeden z planowanych  
       wyścigów.
5.4. Grupy klasyfikacji i trasy planowanych wyścigów opisane będą szczegółowo w Instrukcji 
       Żeglugi.
5.6. Instrukcja Żeglugi dostępna będzie na portalu www.balticjazzregatta.com z dodatkowymi 
       informacjami o zmianach.

6.   Akwen regat 

Regaty zostaną rozegrane na redzie Portu Nexo, wewnątrz okręgu o średnicy 2 Nm ze środkiem o
współrzędnych  55°03.300'N  015°12.000'E  leżącym  w  odległości  2,5  Nm  od  czerwonej  główki
wejściowej portu Nexo o współrzędnych 55o  03,894’ N, 15o 08,473’ E

7.   Wpisowe

Udział w regatach  wymaga wpłacenia wpisowego, które nie podlega zwrotowi i wynosi dla jachtu
wraz z kapitanem:
       -  160 złotych, gdy LOA jest mniejsza niż 10.0 m;
       -  220 złotych, gdy LOA jest większa lub równa 10.0 m.
       -  50 złotych za każdego członka załogi jachtu

8.   Postój w porcie 

8.1. Postój jachtów w porcie Nexo (pozycja 55°03.644'N, 015°08.114’E) w dniach
       od piątku 31 lipca od godz. 00:00 do niedzieli 2 sierpnia do godz.12:00 jest 
       w ramach wpisowego.
8.2. Organizator może zdecydować o przyjęciu spóźnionej rejestracji jachtu. 
       W takim przypadku wpisowe zostanie podwojone.

9.    Rejestracja on-line

9.1. Tak szybko jak to jest możliwe, lecz nie później niż do godziny 24:00 w dniu 15 lipca 2015,    
       każdy jacht musi zarejestrować się do regat poprzez portal www.balticajazzregatta.com. 
9.2. Przesłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z akceptacją obowiązku wpłacenia   
       wpisowego. Organizator dostarczy informacje drogą elektroniczną z numerem konta 
       do przelewu.
9.3. Jachty, które zarejestrują się w regatach do 31 maja 2015 otrzymają prawo do ulgi 
       w  opłacie wpisowego w wysokości 50 % za jacht oraz 30% za każdego członka załogi.
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10.   Zgłoszenie osobiste

Armator lub Skiper jachtu powinien zgłosić się do Biura Regat w budynku Jacht Klubu Nexo 
w  dniu  31  lipca  2015  w  godzinach  od  11.00  do  18.30  w piątek,  przedstawiając  następujące
dokumenty:
a) Kopię świadectwa pomiarowego ORC International lub ORC Club ważną na godzinę 22: 00 w

dniu 31 lipca 2015 lub ważne świadectwo pomiarowe KWR,
b) Ważne ubezpieczenie OC jachtu,
c) Wypełniony  i  podpisany  formularz  przyjęcia  odpowiedzialności,  otrzymany  wraz  z

potwierdzeniem rejestracji pocztą elektroniczną od Organizatora,
d) Aktualną listę załogi, 
e) Można  dokonać  zmian  i  uzupełnienia  danych  poprzez  dostarczenie  nowego  formularza

zawierającego zmiany. Po tym czasie zmiany załogi mogą być dokonane jedynie za pisemną
zgodą KR.

f) Zwiększenie  liczby  załogi  ponad  deklarowaną  w  zgłoszeniu  rejestracyjnym  wiąże  się  z
koniecznością dopłaty wpisowego w ilości odpowiadającej zmianie.

11.   Kontrola Świadectw pomiarowych

O godzinie 22: 00 w dniu 29 lipca 2015 Organizator pobierze ze strony www.orc.org. (zakładka: orc
sailor services) aktualne świadectwa ORC International i ORC Club wszystkich zarejestrowanych
jachtów, zgodne z przepisem 78.1. 
Protesty  pomiarowe  składane  przez  jachty  będą  przyjmowane  w  ciągu  dwóch  godzin  po
udostępnieniu ostatecznych świadectw i wywieszeniu list startowych.
Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  koszty  spowodowane  nie  przyjęciem  rejestracji
jachtu, zgodnie z przepisem 76 lub dyskwalifikacją, zgodne z przepisem 78.2.

12.   Pomiary 

Jachty powinny być  dostępne dla  inspekcji  pomiarowej  w Porcie Nexø dniu 31 lipca 2015 do
godziny 20:00, zgodne z przepisem 78.3.Pomiary i inspekcje sprawdzające zgodność z przepisami
będą także przeprowadzane w czasie trwania regat, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jachty
prowadzące w punktacji. Inspekcja będzie w miarę możliwości obejmowała również sprawdzenie
wolnych burt.

13.   Program Regat Baltic Jazz Regatta 2015

31 lipiec w piątek 19:00  Uroczysta ceremonia otwarcia regat
19:30  Koncert jazzowy

1 sierpnia w sobotę 08:00  Odprawa kapitanów
09:30  Start do I wyścigu
12:30  Start do II wyścigu
18:30  Uroczystość rozdania nagród i ceremonia zakończenia regat
20:00  Koncert jazzowy, bufet dla uczestników regat

2 sierpnia w niedzielę        12:00  Uczestnicy regat opuszczają port Nexo. 
           Dalszy postój w porcie będzie wymagał opłaty portowej.
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14.   Komunikacja 

Komunikacja  z  Komisją  Regatową  na  kanale  72  UKF.  Uczestnicy  w  czasie  regat  nie  mogą
nadawać,  ani otrzymywać informacji, które nie są publicznie dostępne dla wszystkich uczestników.

15.   Puchary i nagrody

Puchar Baltic Jazz Regatta dla zdobywcy pierwszego miejsca z każdej z klas.
Nagrody będą przyznane zdobywcom drugiego i trzeciego miejsca z każdej z klas.
Puchar Portu Nexo dla najstarszego jachtu uczestniczącego w regatach.

16.   Zastrzeżenie odpowiedzialności 

Wszyscy uczestnicy biorą udział  w regatach na własne ryzyko i  na własną odpowiedzialność.
Organizator, sponsorzy, ani jakakolwiek inna strona związana z organizowaniem regat Baltic Jazz
Regatta  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. 
Każdy  armator  lub  jego  przedstawiciel  wyraża  zgodę  na  te  warunki,  wypełniając  formularz
zgłoszeniowy. 
Zwraca się uwagę uczestników regat na podstawowy przepis 4 Części 1 przepisów ISAF (PRŻ):
„Każdy jacht  indywidualnie odpowiedzialny jest  za decyzję czy powinien wystartować lub,  czy
powinien kontynuować udział w wyścigu”.
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