REGULAMIN
XII Regat o Puchar Prezydenta Rybnika
w dniu 5 września 2010 r.
§1
1.
2.

Patronat Honorowy sprawuje Prezydent Rybnika Pan Adam Fudali.
Zawody rozgrywane będą wg. Regulaminu PZŻ oraz odrębnie opracowanego
niniejszego Regulaminu przez organizatorów.
§2

Zawody mają charakter rekreacyjny.
§3
1.
2.

Zawody rozegrane zostaną w dniu 5 września 2010 r.
Program zawodów:
- godz. 9.00 – 10.00 - zgłoszenie do regat
- godz. 10.00
- odprawa techniczna
- przygotowanie sprzętu
- godz. 11.00
- start
- w konkurencji samorządowej
- w konkurencji otwartej
- godz. 16.00
- ogłoszenie wyników
- wręczenie nagród
- godz. 16.30
- Dzielnicowy PIKNIK RODZINNY
§4

1.
2.

Opłata startowa wynosi 200 zł od załogi w każdej konkurencji.
Opłata startowego - przelewem na konto Rady Dzielnicy Śródmieście:
Nr 42 1500 1214 1212 1006 3129 0000
jest równoznaczna ze zgłoszeniem udziału w zawodach.
3.
Dotrzymanie terminu wpłaty 1.08.2010 r. warunkuje prawo udziału załóg w Regatach.
4.
Dla załóg startujących w konkurencji otwartej ustala się termin wpłaty przy zapisach
przed zawodami.
5.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania Regat, przy zbyt małej ilości
zgłoszeń.
6.
W przypadku odwołania Regat z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń załóg – wpłacone
startowe zostanie zwrócone na konto wpłacającego.
7.
Nie podlega zwrotowi wpłacone startowe w przypadku absencji załogi danej Rady
w Regatach .

§5
1.

2.
3.
1.
2.
3.
4.

W zawodach biorą udział załogi 4 osobowe:
- konkurencja samorządowa
- 3 osoby reprezentujące Radę Dzielnicy + sternik z uprawnieniami
- konkurencja otwarta
- 4 osoby bez ograniczeń, w tym sternik z uprawnieniami
Każda załoga może zgłosić do zawodów 1 osobę rezerwową.
Rozegranie zawodów w konkurencji otwartej uzależnione będzie od ilości zgłoszeń.
§6
Łódki klasy Omega zapewni Ośrodek.
W obydwu konkurencjach udział mogą wziąć wyłącznie jednostki Ośrodka.
W przypadku większej ilości zgłoszonych załóg, sędzia zawodów może dopuścić do
Regat inne wskazane jednostki.
Organizator określa bezwzględny wymóg zaopatrzenia załóg w kapoki, w czasie
zawodów.
§7

Sędzia zawodów – Marian Piecha, w uzgodnieniu z organizatorem rozstrzygał będzie
we wszystkich sprawach dotyczących Regat, a nie objętych postanowieniami niniejszego
Regulaminu.
§8
Interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Organizatorowi.

