
                                                                                                                                                            załącznik nr 1

        ZAWIADOMIENIE :     V JUBILEUSZOWE  REGATY  O MEMORIAŁ TONY’EGO HALIKA 
                                             w klasie – „ PUCK ”    pod patronatem Elżbiety Dzikowskiej  
                                              2007.05.26 / sobota/                        

      I.           UDZIAŁ W REGATACH
• w regat mogą uczestniczyć wszyscy oraz reprezentacje w następujacych formułach :
      żeglujących rodzin /ZR/, firm /F/, mediów /M/, instytucji /I/, urzędów /U/, szkół : podstawowych
      /SP/,  gimnazjów /G/, średnich /SS/, wyższych /SW/ ,Rad Rodziców /RR/, nauczycieli /N/,
      organizacji /O/, sł.mundurowych /SM/, sł.cywilnych /SC/, uczniowskich klubów sportowych 
      /UKS/, zawodników indywidualnych /Z/ - /w formule min. 5 załóg/. 

II.       TERMIN I MIEJSCE REGAT
• 2007.05.26  / sobota/   -  PORT HOM

III.      ORGANIZATOR                               
                 Stowarzyszenie Rumian – Rumia        

                                                                  
      IV.        BIURO REGAT
• od  01.04.– 25.005.2007, 0800 – 1800    NITAL-BIS, plac Kaszubski 11;  84-230 Rumia;
• 26.05.2007 ; 0800   Kapitanat Portu HOM;    
• informacji udzielają :
      sekretariat regat :  tel./fax   +58+671 32 80; e-mail: nital@poczta.onet.pl ; nital1@o2.pl 
     Bogumiła Naskręt tel. 0 503 008 272;  Leopold Naskręt  tel. 0 503 008 271;   

      V.        ZGŁOSZENIA DO REGAT
do godz. 1800 dn. 25.05.2007 – osobiście w biurze regat, listownie,  faxem, e-mail : 
nital@poczta.onet.pl;  nital1@o2.pl 

       VI.        WYMAGANIA OD UCZESTNIKÓW 
• przestrzeganie Instrukcji Żeglugi Regatowej; 
• sternik powinien posiadać min. patent żeglarza jachtowego;
• skład załogi regatowej –  4 os. (1 sternik +3 czł.załogi ).

 VII.     SPOSÓB PROWADZENIA REGAT
• przewiduje się  5 biegów. Przy rozegraniu min. 4 biegów najgorszy rezultat zostanie odrzucony; 
• przy  liczbie  zgłoszeń  przekraczających  ilość  łodzi  ,  organizatorzy  zakładają  przeprowadzenie 

eliminacji w układzie : 3 biegi w grupach, finał 2 biegi;
• szczegóły  poda  SG  w  Instrukcji  Żeglugi  i  Komunikacie  Komisji  Regatowej.  Regaty  zostaną 

uznane za ważne przy rozegraniu min.  2 biegów.

VIII.     PROGRAM REGAT
• 0800  do  0945   przegląd zgłoszeń, dokumentów, wpisowe, losowanie łodzi, przygotowanie do 

startu ;
• 0945  do  1000   odprawa sterników i załóg;
• 1000  do  1430   otwarcie regat; start; regaty; zakończenie regat; 
• 1430  do  1530   klarowanie sprzętu; posiłek;
• 1530  do  1600   ogłoszenie wyników rozdanie pucharów, nagród i dyplomów;
• Uwaga: godziny przebiegu regat zostały podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie w zależności 

od warunków atmosferycznych.

       IX.        INFORMACJE ORGANIZACYJNE
• sprzęt do startu w regatach oraz sprzęt asekurujący regaty dostarcza organizator;
• regaty są ubezpieczone przez organizatora;
• po zakończeniu regat –  posiłek , szwedzki stół;
• załogom nie posiadającym odpowiednich uprawnień zapewniamy sterników – należy o tym

                   powiadomić organizatorów do  21.05.2007, godz.1800;
• wpisowe  200 PLN  z 1 opiekunem dla załóg lub ekip  niepełnoletnich i szkolnych /; 
• opłata protestowa  200  PLN / netto /;
• dla  osób  towarzyszących  jest  możliwość  oglądania  regat  z  wody,  pływania   na  łodziach 

wiosłowych, motorówkach, jak i zamówienia posiłku;

X.  UWAGA:   załogi zainteresowane treningami i dłuższym pobytem
• Harcerski Ośrodek Morski w Pucku; tel./fax +48+58 673 25 65; e-mal:  hom@hompuck.org 
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