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1. Termin i miejsce regat:  
Regaty odbędą się w dniu 8 lipca 2017 r. na akwenie Zatoki Gdańskiej przy Molo Rybackim. Początek regat planowany jest na godz. 9:00. 
Trasa regat podana będzie na odprawie regatowej oraz komunikatach sygnalizowanych przez Komisję Sędziowską na wodzie. Regaty 
przeprowadzone zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2017-2020, postanowieniami PZŻ, zawiadomieniem 
o regatach i Instrukcją Żeglugi. Interpretacje w/w Instrukcji i zmiany leżą w ostatecznej kompetencji Organizatora. Regaty PHN-GDYNIA 
VIP RACING 2017 posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.

2. Przepisy żeglugowe:   
Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów żeglugowych PRŻ ISAF 2017-2020. Regaty 
przeprowadzone zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2017-2020, postanowieniami PZŻ, Zawiadomieniem 
o regatach oraz Instrukcją Żeglugi.

3. Uczestnictwo:   
Uczestnikami są załogi firmowe zaproszone przez Organizatora. Każda załoga reprezentuje określoną firmę, przy czym w składzie załogi 
minimum jedna osoba z Zarządu firmy zgłoszonej do uczestnictwa oraz sternik z uprawnieniami min. żeglarza jachtowego. Organizator 
nie przewiduje wpisowego, natomiast warunkiem udziału w Regatach jest zgłoszenie oraz dokonanie darowizny na rzecz Hospicjum 
dla Dzieci „Bursztynowa Przystań” w Gdyni prowadzone przez Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca. Liczba startujących 
załóg jest ograniczona do 28 załóg. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

4. Rejestracja:  
Biuro regat w dniu 7 lipca 2017 r. będzie znajdowało się w Hotelu Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront, a w dniu 8 lipca 2017 r. 
w strefie VIP na terenie Molo Rybackiego przy ul. Antoniego Hryniewieckiego 10 w Gdyni. Rejestracja załóg odbędzie się w Biurze Regat 
w dniu 7 lipca 2017 r. w godz. 18.00 - 20.00. Otwarcie regat PHN-GDYNIA VIP RACING 2017 odbędzie się w dniu 8 lipca 2017 r. w Strefie 
VIP na terenie Molo Rybackiego przy ul. Antoniego Hryniewieckiego 10 w Gdyni.
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5. Załogi i grupy eliminacyjne:   
Każda załoga składa się z 4 osób. Przewiduje się podział załóg na cztery (4) grupy eliminacyjne, maksymalnie 8 załóg na każdą z grup. 
Przydział załóg do grup odbędzie się w drodze losowania, które odbędzie się w piątek 7 lipca 2017 r., o godz. 20:00 w Hotelu Courtyard 
by Marriott Gdynia Waterfront. Planuje się po dwa wyścigi eliminacyjne dla każdej z grup oraz dwa wyścigi finałowe dla dwóch 
najlepszych załóg z każdej z grup eliminacyjnych. W przypadku niemożliwości rozegrania przyjemniej jednego biegu eliminacyjnego 
w którejkolwiek grupie eliminacyjnej, Organizator przeprowadzi eliminacje w alternatywnej formie. Start do pierwszego wyścigu 
odbędzie się w sobotę 8 lipca 2017 r. o godz. 9:30, zaś starty do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatami Sędziego Głównego. 

6. Przydział jachtów:   
Uczestnicy startują na monotypowych jachtach turystycznych typu Balt 23, dostarczonych przez organizatora. Organizator 
przeprowadzi losowanie jachtów dla załóg przy losowaniu grup startowych w piątek 7 lipca 2017 r. Nie przewiduje się zamiany jachtów 
w trakcie regat. Ze względów organizacyjnych losowanie jachtów na wyścig finałowy przeprowadzi Organizator w Biurze regat 
w Strefie VIP w obecności gości i kibiców. 

7. Przygotowanie jachtów do regat:  
Nie dopuszcza się wcześniejszych czynności związanych z przygotowaniem jachtów do regat. Zabroniona jest zamiana żagli 
podstawowych, stosowanie żagli dodatkowych (spinaker, genaker) i wytyków, wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji w sposobie 
wybierania oraz trymowania żagli oraz wyjęcie z jachtu elementów wyposażenia ruchomego.

8. 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.  Sternik zobowiązany jest posiadać przy sobie patent żeglarski.

9. Przejęcie i zdanie jachtu:  
Wymiana załóg startujących w poszczególnych grupach startowych planowana jest na wodzie. Sternicy zdającej i przejmującej załogi 
zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Komisję Sędziowską o ewentualnych awariach jachtu.

10. Bezpieczeństwo:  
Ze względów bezpieczeństwa zabrania się spożywania alkoholu lub innych środków odurzających przed i 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.

11. Ubezpieczenie:  
Na czas trwania imprezy uczestnicy zostaną ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w wariancie podstawowym 
w AXA TUiR S.A. Organizator zaleca wykupienie ubezpieczenia OC przez sterników, obejmujących szkody wyrządzone osobom trzecim 
lub w sprzęcie.

12. Klasyfikacja i nagrody:  
Przewiduje się klasyfikację w następujących kategoriach: (i) Czerwona Latarnia, (ii) Statuetka Fair Play oraz (iii) Klasyfikacja Generalna. 
O rodzaju i przydziale nagród decyduje Organizator.

13. Pozostałe ustalenia:  
Niniejszy Regulamin obowiązuje z chwilą publikacji na stronie internetowej www.phnsa.pl lub tablicy ogłoszeń w Biurze regat. 
Organizator zastrzega sobie prawo wszelkich zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie i bez uprzedniego oddzielnego 
powiadomienia; zmiany takie zostaną natychmiast opublikowane na stronie www.phnsa.pl lub tablicy ogłoszeń w biurze regat. 
Wyłączne i ostateczne prawo interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje Organizatorowi.


