Stowarzyszenie Flota Polska DN, Polish DN Fleet

Formularz zawiadomienia o regatach, NOTICE OF RACE
1 Pełna nazwa regat: name of regatta

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w klasie DN, International Polish
Championschips in DN Class

2 Termin regat: term

02-04.02.2019 (04.02.2019 dzień rezerwowy - reserve day)

Imię i nazwisko organizatora, name
3 of organizer
Telefon/telephone:

Jerzy Henke
00 48 602 38 86 82

Imię i nazwisko sędziego głównego,
4 name of the main judge

5

Dorota Michalczyk

Informacje o miejscu rozgrywania regat

5.1 Nazwa jeziora, name of lake
5.2 Baza postojowa dla sprzętu, port

Zalew Zegrzyński
Port Nieporęt ( dawniej YKP)

5.3 Odległość od bazy do hotelu,
distance from port to hotel

1km

Warunki lodowe na dzień ukazania
się zawiadomienia, ice conditions
5.4
on the day of notice
średnia grubość lodu (cm), ice
thickness
powierzchnia lodu, surface

17cm
chropowaty śniegolód, rough snowice

grubość pokrywy śnieżnej (cm),
snow layer

6

2cm

Informacje o bazie noclegowej, accomodation

6.1

Nazwa hotelu / ośrodka

Hotel Folwark

Standard hotelu/ośrodka, Standart:
x

turystyczny

ekonomiczny

6.2 Adres, nr telefonu

komfortowy
Nieporęt tel. +48 501 937 399

6.3 Ceny noclegów (za pokój), prices per room
Pokój 1 os
Pokój 2 os
Pokój 3 os
Pokój 4 os
Pokój 5 os

140
143

6.4 Ceny wyżywienia (jeśli nie uwzględnione w cenie pokoju), price of food if not included in room price
Śniadanie
Obiadokolacja
Uwagi do zakwaterowania:
drugi hotel w pobliżu to Hotel Parasol tel. +48 606 999 642, next hotel is Parasol Hotel

7

Informacje o regatach, regatta information

7.1. Kategorie:

7.2

x Senior

Junior

Junior mł.

Ice Optimist

Ostateczny termin zgłoszeń,
deadline to check-in

01.02.2019 w hotelu Folwark od 18.00 i 02.02.2019 od 08 do 10.00,
zgłoszenia poprzez www.dn.sailingnet.pl

Wysokość wpisowego, entry fee

120zł poprzez SailingNet, wpłata na konto Floty; 38 1240 2265 1111
0010 7566 5697, 150zł w biurze regat, 120 zł through bank account,
150 in cash in race office

7.3
7.4 Otwarcie regat, opening ceremony

przed pierwszym startem, before the first start

Start do I-go wyścigu, start for the
7.5 1st race

11.00

Start do I-go wyścigu dnia drugiego,
start for the 1st race next day

10:00

Planowana ilość wyścigów, planned
number of races;

10

7.6
7.7

zgłoszenia przez www.dn.sailingnet.pl lub na miejscu w biurze regat
obowiązują: aktualne badania lekarskie, licencja zawodnika PZŻ (tylko zawodnicy polscy),
ubezpieczenie na kwotę min. 500 000 EURO
check in to the regatta through dn.sailingnet.pl or in the race office
Polish competitors must show at the check-in: license of the competitor of Polish Yahting Association,
actual medical examination
Insurance of Third Party Liability minimum 500 000EURO

