Euro Micro kup - Prv.Srbije
Распис за регату

Notice of Race

Организатор: ЈК Земун и Једриличарски савез Србије

Оrganizer: JK Zemun and the Serbian Sailing Association

1ПРАВИЛА
1.1 Регата ће се одржати према Регатним Правилима 2017
– 2020, Примењиваће се правила класе за премер,
Правилник регата ЈСС
1.2 , Додатна Упутства за једрење биће објављена на
огласној табли Регатног Одбора.
1.3 У случају конфликта између језика преовладаће текст
на Енглеском језику.

4. СТАРТНИНА
4.1 Стартнина се плаћа по важећем правилнику.

1. RULES
1.1 The regatta will be governed by the rules as defined in the
Racing Rules of Sailing 2017 – 2020 of the ISAF, The class rules
of the Micro class for measurement, equipment propulsion and
class membership.
1.2 All additional instructions shall be published on the notice
board at the regatta office.
1.3 If there is a conflict between languages the English text will
take precedence.
2. ADVERTISING
Boats may be required to display advertising chosen and
supplied by the organizing authority
3. ELIGIBILITY AND ENTRY
3.1 The regatta is open for all boats of classes Micro which
fulfill the class rules.
3.2 Preentry form can be send up to 16.05.2018. to email
kontakt@.rs . An additional form must be completed and
delivered with the fee in the Regatta office. Competitors enter
in the regatta by filling in the Entry form at the Race Office and
paying the entry fee.
4. ENTRY FEE
4.1 Entry fees is 30,- EUR and is paid at registration in cash (€).

5. ВРЕМЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ И СТАРТА
18.05.2018.
9:00 – 11:00 регистрације
11:00 – Свечано отварање
12:00 – Упозоравајући сигнал прве трке
19.05.2018
10:00 –трке
20.05.2018
10:00 –трке
14:00 – Последљи упозоравајући сигнал
16:00 – Свечано затварање,, додела награда
6. БРОЈ ТРКА
6.1 Расписано је 9 трка .

5. TIME SCHEDULE
18.05.2018
9:00 – 11:00 registration
11:00 – inauguration open
12:00 – warning signal of the first race
19. 05.2018
10:00 –race
20. 05.2018
10:00 –race
14:00 – the latest possible warning signal
16:00 – closing ceremony, results, prize giving
6. NUMBER OF RACES
6.1 There will be 9 races max.

7. УПУТСТВА ЗА ЈЕДРЕЊЕ
7.1 Упутства за једрење ће бити достављена вођама екипа.
8. КУРСЕВИ
8.1 Регатни курсеви ће бити према Упутствима за једрење.
9. ТРОФЕЈИ И НАГРАДЕ
9.1 Организатор је обезбедио награде за првопласиране
Укупно,Рејсери , Крузери и М550
9.2 Регата je важећа ако се одрже најманје 3 трке и
учествују најманје 3 посаде из класе.
10. ОДГОВОРНОСТ
Сваки такмичар стартује на властиту одговорност.
Организатор не прихвата било какву одговорност за
могуће штете или удес такмичара,једрилица, опреме или
трећих лица, пре, за време и после регате.

7. SAILING INSTRUCTIONS
7.1 Sailing Instructions will available at registration.
8. COURSES
8.1 Courses will be as described in the Sailing instructions.
9. PRIZES
9.1 First three crews in overall, in the categories Racer and
Cruiser plus overall in the Serbian Cup will be awarded.
9.2 Regatta is valid if at least 3 races are held and at least 3
crews from the class participate.
10. DISCLAIMER OF LIABILITY
Competitors participate in the regatta entirely at their own risk.
See rule 4, Decision to Race. The organizing authority will not
accept any liability for material damage or personal injury or
death sustained in conjunction with or prior to, during, or after
the regatta.
11. ACCOMMODATION
For the first five registered crews from different nations guest
is provided free of charge accommodation

2. РЕКЛАМА
На захтев, посада и једрилица ће носити рекламу
додељену од организатора.
3. Право наступа и пријава такмичара
3.1 Право наступа имају све једрилице Микро класе и
такмичари који су регистровани код националног савеза за
2018. Годину. Коефицијент јачине 1.7.
3.2 Прелиминарне пријаве слати до 16.05.2018. године на
адресу kontakt@jkz.rs . Пријаве ће се предавати у
Канцеларији Регатног Одбора са стартнином.

11. СМЕШТАЈ
За првих пет пријављених посада из различитих гостујућих
нација обезбеђено је бесплатно преноћиште.

