MAMERTCUP 2022
24 WRZEŚNIA 2022 • PORT TRYGORT

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

1. Organizatorem regat MamertCup 2022 jest firma Sealand Travel and Locations
Sp. z o.o. w Trygorcie.
2. Regaty zostaną rozegrane 24 września 2022 roku. Regaty MamertCup 2022 odbędą
się w Porcie Trygort przy ośrodku wypoczynkowym Domy Letniskowe Mamry.
3. Trasa regat - przewidziane są trzy różne długodystansowe trasy regat po jednej dla
każdej z grup startowych. Trasy regat tradycyjnie prowadzić będą po Jeziorach
Przystań – Mamry – Bodma – Święcajty. Dokładny bieg tras zależeć będzie od
warunków pogodowych i zostanie zatwierdzony w dniu regat.
4. Start będzie odbywał się w czterech grupach jachtów. Podział na grupy:
I.
II.
III.
IV.

jachty turystyczne kabinowe do 7,99 m
jachty turystyczne kabinowe od 8,00 m do 8,79 m
jachty turystyczne kabinowe powyżej 8,80 m
jachty regatowe (open)

Jachty wyczynowe zostaną zakwalifikowane do specjalnej grupy „Regatowej”.
O zgłoszeniu danego jachtu do grupy regatowej może samodzielnie zadecydować
sternik, a w kwestiach spornych komisja sędziowska. Sędzia regat zastrzega sobie
prawo do ewentualnego indywidualnego zakwalifikowania zgłoszonego jachtu do
grupy „Regatowej”. Dla jachtów grupy „regatowej” dopuszcza się używania żagli
dodatkowych podczas trwania wyścigu. Każda ze startujących załóg musi liczyć
minimum 3 osoby.
Z powodów organizacyjnych jesteśmy zmuszeni do ograniczenia liczby jachtów
startujących w regatach dla każdej z grup startaowych. Liczab jachtów startujących w
danej grupie będzie wynosiła 35 jachtów. W związku z tym prosimy o wcześniejsze
zgłaszanie chęci uczestnictwa w regatach poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego, który należy odesłać na e-mail mamertcup2022@sealand-travel.com
do dnia 21.09.2022 r. Potwierdzeniem uczestnictwa w regatach jest e-mail zwrotny
potwierdzający przyjęcie zgłoszenia i przypisanie jednostki do odpowiedniej grupy
startowej.
Jednocześnie informujemy, że zgłoszenia nie będą przyjmowane w dniu
regat.
5. Przepisy – regaty zostaną rozegrane zgodnie z PRŻ ISAF 2021-2024.
6. Wszelkie zasady współzawodnictwa w regatach określa Instrukcja Żeglugi Regat
MamertCup 2022.
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7. 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. Startujący jacht powinien posiadać aktualną polisę OC, a każdy
sternik musi posiadać co najmniej patent żeglarza jachtowego. Niepełnoletni
zawodnicy muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na udział w
zawodach.

Wstępny program regat:
Piątek, 23 września 2022
17:00 – 20:00

Rejestracja załóg

Sobota, 24 września 2022
8:00

– 10:00

Rejestracja załóg

10:15

Uroczyste otwarcie

10:30

Odprawa sterników

12:00

Początek regat (zależnie od pogody)

17:00

Planowane zakończenie regat

18:00

Początek imprezy wieczornej

19:00

Ceremonia ogłoszenia wyników regat

Po regatach zapraszamy na imprezę kończącą sezon żeglarski w Porcie Trygort. Podczas
imprezy czas umilać nam będzie muzyka szantowa grana przez zespół Czarna Bandera oraz
DJ. Mamy nadzieję, że zagwarantujemy Wam fantastyczną zabawę do białego rana!
Opłata za udział w regatach wynosi 90,00 zł od osoby. Suma ta obejmuje:
•
•
•
•

opłatę startową,
oryginalną koszulkę Regat MamertCup 2022 dla wszystkich zgłoszonych uczestników,
opłatę portową w dniu 24.09.2022,
udział w imprezie-koncert zespołu Czarna Bandera, a także bigos i kiełbaski z grilla.

Dodatkowo każdy jacht biorący udział w regatach otrzyma banderę regat.
Wszelkie informacje odnośnie regat udzielane są na bieżąco poprzez adres e-mailowy
mamertcup2022@sealand-travel.com lub telefonicznie pod numerem 87 427 03 43.
Zapraszamy do wzięcia udziału w regatach MamertCup 2022!
Pomyślnych wiatrów w naszą stronę!

