
 

Cupa Ziua Copilului 

2021 
 

Cupa Ziua Copilului se va desfăşura în perioada 29-30 mai 2021 pe lacul 
Siutghiol, în Constanța, România. Autoritatea organizatoare este Asociația Club 
Sportiv Wind Hunters ȋn colaborare cu Clubul Sportiv Simona Halep Constanța și 
Asociația Județeană de Yachting Constanta. 

Secretariatul de cursă se va afla la baza nautică a Universității Maritime din 
Constanța. 

 
Anunț de cursă 

 
1. Reguli 
 

Regata va fi guvernată de reguli așa cum sunt ele definite de Regulile de Cursă 
pentru Veliere WS 2021–2024, Regulile de clasă ale claselor respective, pre-
zentul Anunț de Cursă așa cum poate va fi el modificat de Instrucțiunile de 
cursă şi Instrucțiunile de Cursă. Nu se vor aplica prescripțiile autorității națio-
nale. 

 
2. Reclame 

Reclamele vor fi în conformitate cu regulamentul WS Regula 20 (Advertising 
Code). 

 
3. Eligibilitate şi înscrieri 
3.1. Regata este deschisă claselor: Optimist, Cadet, Laser 4.7, Laser Radial, Laser 

Standard, RS Tera Sport, RS Tera Pro, OK, Finn. 
3.2. Concurenții se pot înscrie completând formularul din anexa prezentului 

document care poate fi trimis pe e-mail la cs.windhunters@gmail.com sau la 
secretariatul concursului şi depunându-l pe data de 29 mai 2021, până la ora 
10:00, la secretariatul concursului, de la baza nautică a Universității Maritime 
din Constanța. 



 

3.3. Nu se va aplica Codul WS de clasificare al concurenților. 
3.4. Este nevoie de cel puțin 4 concurenți pentru ca o clasa/subclasa sa fie constitui-

ta. 
 

4. Instrucţiuni de cursă 
Instrucțiunile de cursă vor fi făcute disponibile la secretariatul concursului, în 
momentul înscrierii. 

 
 Program 

ziua / data ora Activitate 

Sâmbătă 29 Mai 2021 9:30 – 10:00 Înscrieri 

Sâmbătă 29 Mai 2021 10:55 Curse Optimist, Cadet, 
OK, laser 4.7, Laser Ra-
dial, RS Tera Sport 
Primul posibil semnal 
preparator 

Sâmbătă 29 Mai 2021 12:55 Curse RS Tera Pro 
Primul posibil semnal 
preparator 

Duminică 30 Mai 2021 12:00 
Festivitatea de premiere 

 
Sunt programate a se desfăşura 5 curse din care trebuie să se desfășoare minim 
o cursă pentru validarea concursului.  

 
5. Locație 
5.1. Secretariatul de concurs se va afla la baza nautică a Universității Maritime din 

Constanța. 
5.2. Competiția se va desfăşura pe lacul Siutghiol, Constanța, în bazinul mic. 
 
6. Traseu 

Traseul de concurs, va fi descris în instrucțiunile de cursă. 
 
7. Punctaj 

Se va aplica sistemul de punctaj Punctaj-Scăzut, conform Anexa A din RRS 
WS 2021-2024. Daca se vor fi desfășurat 3 sau 4 curse, punctajul total al unei 
ambarcațiuni va fi suma punctelor obținute de aceasta (nici o scădere); Dacă se 
vor fi desfășurat mai mult de 4 curse punctajul total al unei ambarcațiuni va fi 



 

suma punctelor obținute de aceasta minus cel mai slab punctaj (se face o scăde-
re). 

 
8. Comunicații radio 

O ambarcațiune nu trebuie să facă transmisii radio cât timp concurează nici să 
primească comunicații radio care nu sunt disponibile tuturor ambarcațiunilor. 
Această restricție se aplică şi telefoanelor mobile. 

9. Premii 
Vor fi premiați concurenții clasați pe primele trei locuri la fiecare clasă de 
concurs. 

 
10. Declinarea responsabilității 

Concurenții participă în regată în întregime pe proprie răspundere. Vezi WS 
RRS Regula fundamentală 4, Decizia de a concura. Autoritatea organizatoare, 
comitetul de cursă, juriul/comitetul de protest, membrii acestora sau orice alte 
organisme şi/sau persoane implicate în organizarea, conducerea şi/sau 
judecarea concursului, nu acceptă nici o responsabilitate pentru pierderi 
materiale sau vătămări corporale sau chiar decese survenite în legătură cu, 
înainte de, în timpul sau după regată. 

 
11. Siguranța 

Fiecare concurent este singur responsabil să dețină o asigurare medicală validă 
şi să respecte cerințele de eligibilitate FRY. 

 
12. Informații suplimentare 

Pentru informatii suplimentare contactați: 
 Ofițer de cursă: Domnica Micu 
 

Telefon de contact: 
GSM: +40 762 656 096 
 

  



 

ANEXA 
 

 
Formular de inscriere 
Cupa Ziua Copilului  

 
Clasa_____________________________categorie ___________________________ 
Numar vela ______________________Tara ________________________________ 
Club _______________________________________________________________ 
Nume skipper________________________________________________________  
data nastere__________________CNP skipper_____________________________ 
Nume echipaj_____________________________data nastere__________________ 
CNP echipaj _________________________________________________________ 
Prin prezenta declaram ca cunoatem regulementul, ca datele de mai sus sunt reale ca 
dorim sa participam la acest concurs si ne asumam responsabilitatea pentru orice dis-
trugeri sau accidente. Intelegem ca organizatorul sau orice persoane implicate in or-
ganizare nu au nici o responsabilitate cu pierderile materiale sau ranirile survenite in 
timpul concursului. Totodata declaram ca din punct de vedere medical suntem apti 
pentru acest concurs si suntem insotiti de (pt cei sub 18 ani) 
_________________________________in calitate de___________________ 

 
Semnatura skipper____________________________________________ 
 
Semnatura echipaj_____________________________________________ 
 
Semnatura parinte/antrenor/reprezentant ______________________ 
(obligatoriu pt cei sub 18 ani) 

 
Telefon _________________ email__________________________ 
 
Locul __________________________Data_____________________ 

 


