
 

 
 
 

SAILINGPASS REGATTA 2022 (21-28 mai) 
 

Formular de înregistrare 
 
 
Skipper____________________________________________________________________ 
 
Data și locul nașterii___________________________________________________________ 
 
Adresa______________________________________________________________________ 
 
Tel.________________________________________________________________________ 
 
Mail________________________________________________________________________ 
 
Licență skipper, nr________________, data emiterii_____________ eliberat de_________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
Navigator___________________________________________________________________ 
 
Tel_________________________________________________________________________ 
 
Mail________________________________________________________________________ 
 
 

1. În calitate de comandant al echipei de concurs:  

 

__________________________________________________, prin semnarea acestui 

document certific că am citit această declarație, am luat la cunoștință și sunt pe 

deplin de acord cu conținutul acesteia. De asemenea, declar că particip la 

SAILINGPASS REGATTA 2022 – denumit in continuare SPR2022 pe propriul risc și în 

calitate de Skipper, am citit și înțeleg regulile regatei care fac parte integranta din 

acest document și am inteles ca sunt pe deplin răspunzător față de echipajul meu și 

de iacht. 

Prin semnarea acestui document îmi dau acordul ca SAILINGPASS SRL să prelucreze 

datele mele personale și să le utilizeze în scop de informare în viitor.Inteleg că îmi 

pot modifica sau retrage acceptul pentru utilizarea datelor mele și de către 

operatorul de date în scris oricând.  

Lista echipajului face parte din acest document. 
 

Nici organizatorii, nici SAILINGPASS SRL nu este răspunzător pentru eventualele 
vătămări corporale sau daune ale ambarcațiune sau obiecte personale sau pentru 
orice daune cauzate la orice obiect de valoare terților. 

 
Prin semnarea acestei declarații înțeleg pe deplin riscurile navigării și participării 
la un concurs de navigație. 



 

  
 

2. Comitetul de cursă nu este răspunzător pentru nicio anulare a regatei, complet 
sau a unor părți din aceasta, cauzată de vremea severă sau de orice altă situație 
majoră. Organizatorii își rezervă dreptul de a schimba ordinea etapelor și/sau 
traseul. 

3. SPR 2022 va respecta regulile RRS prezentate anexat acestui document. 
4. Limba oficială a SPR 2022 este engleza. 
5. Fiecare etapă a regatei va avea limită de timp, care va fi anuntat pe canalele oficiale 

de comunicare de către comitetul de cursă în ziua respectivă a etapei. 
6.  Clasamente și puncte de penalizare: 

 
Clasamentul se va baza pe sistemul de puncte de a penalizare, după cum urmează:: 
 
Locul Puncte 
1 1 
2 3 
3 5 
4 6 
5 7 
6 8 
7 9 
8 10 
9 11 
10 12 

 

În cazul unui număr mai mare de echipe, punctarea vor continua în același mod. 

 

Informații despre regată 
 

 Perioada 21-28 mai 2022  
 Baza: Murter – „Marina Hramina” (Croația) 
  Ambarctiune: velier tip Bavaria 41C (3 cabine, 2 toalete) (oferita de organizator).  
 Tipul de vele: vele standard (principal + genoa) și gennaker (oferite de organizator).  
 Nr. de membri ai echipajului (inclusiv skipperul) min 4 max 7 

 
 

Program planificat: 

 
- Ziua 0 (zero) 21.05.2022; ziua de check-in între orele 15-18, 

ora 19.30, întâlnire între Comitetul de organizare si skipperi și reprezentanții 
echipelor, în Marina de baza, (max 2 persoane pentru fiecare echipă) 
  

- Ziua 1 (una) 22.05.2022 ședință tehnică skipperi, deschidere concurs, etapa 1. 
(regulat) 
  

- Ziua 2 (doua) 23.05.2022; ședință tehnică skipperi pentru etapa 2 , etapa 2 de cursă. 
(regulat) 



 

 
- Ziua 3 (trei) 24.05.2022; ședință tehnică skipperi pentru etapa 3 (etapă 

special de 12 ore +), cu sosire la sfârșitul zilei în întuneric la orele de seară. 
 

   
- Ziua 4 (patru) 25.05.2021; ședință tehnică skipperi pentru etapa 4 de cursă 

(etapa specială de sprint), această etapă va avea 2 curse scurte Up și Down. 
 

- Ziua 5 (cinci) 26.05.2022; ședință tehnică skipperi și etapa 5 a cursei 
(regulat), seara, ceremonia de premiere și cina de gală în Marină. Închidere 
regată 
 

 
- Ziua 6 (șase) 27.05.2022; zi suplimentară pentru navigație liberă, relaxare și check-

out după-amiaza, ora 17.  
 

      -     Ziua 7 (sapte) 28.05.2022; părăsirea ambarcatiunilor și a marinei până la ora 08.30. 
 
 
 Informații suplimentare 

   
  În caz de condiții meteorologice nefavorabile, Comitetul de Curse poate 
modifica programul și/sau poate folosi ziua suplimentară pentru finalizarea regatei. 
  Toate etapele sunt obligatorii.   
   
Cursa de Dinghy 

 
  Plănuim să organizăm tradiționala Cursa de Dinghy și în această ediție. 
  Decizia cu privire la locul și ora desfasurarii va fi luată local, de către 
Comitetul de Cursa, in funcție de posibilitati și condițiile meteo. 

 

 

SailingPass Race Committee 


