ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Polish Virtual Sailing Club
Race Challenge

1. ORGANIZATOR
Organizatorem regat jest Polish Virtual Sailing Club
2. MIEJSCE ROZGRYWANIA REGAT
Nazwa serwera : POLVSC RC
3. WAŻNOŚĆ REGAT
3.1 Regaty posiadają współczynnik ważności: Grade 1.
3.2 Wartość punktów dla klasyfikacji generalnej Polish Virtual Sailing Club określono w SI.
4. WSTĘPNY PROGRAM I FORMAT REGAT
4.1 Regaty są realizowane w formacie cykli miesięcznych, na który składają się rundy
organizowane we wszystkie poniedziałki danego miesiąca.
4.2 Każda poniedziałkowa runda składa się z 3 wyścigów.
4.3 Sygnał przygotowania do pierwszego wyścigu rundy: godzina 21:30.
4.4 Przyjmowanie zgłoszeń : nie dotyczy
5. ZAŁOGI UPRAWNIONE DO UCZESTNICTWA W REGATACH
5.1 W regatach mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy którzy są członkami POLVSC i zgłoszą
się na którykolwiek z biegów w cyklu RC.
5.2 Przyjmuje się maksymalną ilość uczestników na serwerze na 30 jachtów.
5.3 W przypadku zbyt małej ilości miejsc na serwerze o udziale decyduje kolejność wejścia na
serwer.
6. ZGŁOSZENIA
6.1 Nie będą przyjmowanie zgłoszenia do startów w RC.
6.2 Nie jest wymagane potwierdzenie uczestnictwa.
7. PRZEPISY

7.1 W regatach obowiązywać będą przepisy zdefiniowane w :
a. Przepisach Regatowych Żeglarstwa : ISAF RRS 20132016
b. Zawiadomieniu o Regatach Polish Virtual Sailing Club Race Challenge
c. Aktualnej Instrukcji Żeglugi dla Polish Virtual Sailing Club Race Challenge
7.2 W przypadku konfliktu między przepisami zdefiniowanymi w punkcie 7.1, przepisy ujęte w
Instrukcji Żeglugi będą obowiązujące.
7.3 W szczególności w regatach obowiązują następujące zmiany Przepisów Regatowych
Żeglarstwa:
Obowiązuje system sędziowania Nadeo z uwzględnieniem zasady „PC” +
procedura protestowa – szczegóły w instrukcji żeglugi Race Challenge i
Wednesday Selection.
8. JACHTY I ŻAGLE
8.1 Regaty zostaną rozegrane na jachtach klasy : ACC (Virtual Skipper 5)
8.2 W żadnym momencie po sygnale przygotowania, do momentu, kiedy jacht wystartuje
niedozwolone jest używanie spinakera.
8.3 Użytkownicy korzystający z płatnej wersji gry, umożliwiającej zmianę skinów, zobowiązani są
do używania półprzezroczystych żagli. Sugerowana przezroczystość żagli: spinaker 
min.70% pozostałe żagle: min.30%. Używanie żagli utrudniających obserwację może być
podstawą do złożenia protestu.
8.4 Użytkownicy mają prawo do modyfikacji standardowych skinów gry (skiny Nadeo) tak by inni
skiperzy płynący pod takim skinem byli u nich widoczni ze skinami przezroczystymi.
8.5 Protesty wniesione na podstawie punktu 8.3 przeciwko skiperom płynącym pod skinem NADEO
nie będą rozpatrywane.
9. PUNKTACJA
9.1 Do punktacji regat stosowany jest System Małych Punktów przy założeniu, że 2 najgorsze
wyniki cyklu zostaną odrzucone. Odrzuceniu nie podlegają wyniki DNE i/lub DGM.
9.2 Sklasyfikowanie zawodnika w danym biegu jako DSQ, DNE lub DGM może być podstawą do
wykluczenia zawodnika z pozostałych biegów danej rundy lub nawet całego cyklu.
10. TRASA
Trasy będą wyznaczone przez organizatora. Minimalna długość trasy zostaje określona jako 4 mile
morskie gdzie po starcie kurs do pierwszego znaku musi być kursem ostro na wiatr.
11. PRAWA DO WIZERUNKU
Pojawiając się na linii startu do regat, zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego
wizerunku przez Organizatorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania
regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
12. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
12.1 Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Pojawienie się na
linii startu oznacza akceptację zasad żeglugi w ramach Polish Virtual Sailing Club.
12.2 Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników

regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika
lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.
13. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE
13.1 Do kontaktów polecana jest ‘prywatna wiadomość’ na forum www.polvsc.org
13.2 Osoby kontaktowe w zakresie organizacji regat to Kapitanowie Floty w składzie dostępnym
do wglądu na forum Polish Virtual Sailing Club.
14. ZMIANY W ZAWIADOMIENIU O REGATACH
14.1 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym zawiadomieniu.
14.2 Wszelkie zmiany będą dostępne na stronach forum Polish Virtual Sailing Club.
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