
ORGANIZATOR
WYDARZENIA

2017II CHARYTATYWNE REGATY ŻEGLARSKIE
POLSKIEGO HOLDINGU NIERUCHOMOŚCI S.A.

PHN-GDYNIA VIP RACING 2017

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. Klasa regatowa:  
Regaty zostaną rozegrane na 8 monotypowych jachtach typu Balt 23 dostarczonych przez Organizatora.  

3. Biuro regat, rejestracja załóg i otwarcie regat:   
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. 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Organizator:
Polski Holding Nieruchomości S.A.
(Kontakt: Magdalena Kacprzak, email:  magdalena.kacprzak@phnsa.pl)

Organizator wykonawczy:
Forsail Sp.j.
(Kontakt: Maciej Fornal, email: maciek.fornal@forsail.pl)
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4. Opłata startowa:   
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. 

5. Wyścigi:   
Przewiduje się podział załóg na cztery (4) grupy eliminacyjne, maksymalnie osiem (8) załóg na każdą z grup. 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. Klasyfikacja i wyniki:   
W wynikach ostatecznych będą klasyfikowani zawodnicy, zgłoszeni i przyjęci do regat - regaty zostaną uznane za ważne przy 
rozegraniu przynajmniej (jednego) 1 wyścigu dla każdej z grup eliminacyjnych i przynajmniej jednego wyścigu finałowego. 

7. Instrukcja Żeglugi i Przepisy żeglugowe:  
Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów żeglugowych PRŻ ISAF 2017-2020. 
Instrukcja Żeglugi dostępna będzie w chwili rejestracji, a wszystkie inne komunikaty umieszczane będą na tablicy ogłoszeń. 

8. Prawa do wizerunku:  
Zgłaszając się do regat uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego  wizerunku przez Organizatorów, sponsorów 
i partnerów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat. 

9. Zastrzeżenie odpowiedzialności:  
Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za 
uszkodzenia sprzętu lub osób, albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach. Żadna 
z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności 
za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach. Osoba zgłoszona, jako 
sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia („obsługiwania urządzenia sterowego”) jachtu będącego w wyścigu. 

10. Oznaczenie jachtów:  
Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci numerów 
startowych dostarczonych przez Organizatora, naklejonych na obu burtach w części dziobowej jachtu.  

11. Zakwaterowanie i wyżywienie:  
Uczestnicy będą zakwaterowani w Hotelu Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront, nowoczesnym obiekcie, należącym do 
międzynarodowej sieci hoteli Marriott International. Hotel zlokalizowany jest w atrakcyjnej części miasta, pomiędzy Skwerem Kościuszki, 
a wieżowcem Sea Towers, tuż przy nabrzeżu Gdyni. Obiekt jest częścią całego, rozbudowanego kompleksu o nazwie Waterfront. 
Położenie przy nabrzeżu to zdecydowanie najbardziej atrakcyjne miejsce w Śródmieściu Gdyni.


