
ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

 

Regaty o Puchar Hotelu MORAN****SPA 
 

 

1. Regaty zostaną rozegrane w dniu 03 sierpnia 2019 r. na akwenie Jeziora Powidzkiego. 

 

2. Biuro regat: Hotel MORAN****SPA w Ostrowie. 
 

3. Port regat: Hotel MORAN****SPA w Ostrowie. 

 

4. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z: Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017-2020, Przepisami 

Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych Formuła PZŻ 2017-2020, przepisami 

związków lub stowarzyszeń klas uczestniczących w regatach, niniejszym zawiadomieniem oraz 
instrukcją żeglugi.  

 

5. Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego. 
 

6. Regaty zostaną rozegrane w klasach: T1, T2, T3, Trias, Katamaran, Open. Limit jachtów w 

klasach konieczny do uznania regat za odbyte ustala się na trzy (3). 

 
7. Zgłoszenia do regat w dniu 03. 08. 2019 r. w godz. 09.00 – 10.30.   

 

8. Instrukcja żeglugi będzie dostępna dla zawodników po zgłoszeniu się do  regat. 
 

9. Wpisowe do regat wynosi 40,00 zł od osoby. 

 
10. Kontrola sprzętu: kontrola sprzętu w zakresie zgodności jachtu z przepisami klasowymi może 

zostać dokonana w dowolnym czasie podczas regat. 

     

11. Otwarcie regat o godzinie 10.30 w dniu 03. 08. 2019 r. w Hotelu MORAN****SPA             w 

Ostrowie. 

 
12. Wyścigi: planowany start do I wyścigu w dniu 03. 08. 2019 r. o godz. 11.30. 

 

13. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego. Przewiduje się 

rozegranie 4 wyścigów. W przypadku rozegrania 4 wyścigów najgorszy wynik zostanie 
odrzucony. 

 

14. W klasyfikacji końcowej nie zostaną ujęci zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu. 
 

15. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu 1 wyścigu. 

 

16.  Nagrody:  

• Najlepsze załogi w każdej startującej klasie otrzymają dyplomy i puchary;  

• Pozostałe nagrody według uznania organizatora. 

   

17. Przepisy żeglugowe:  

• załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania obecnie obowiązujących 

przepisów żeglugowych; 

• zakaz używania silników spalinowych – strefa ciszy. 
 

18. Sternik jachtu: Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia 

("obsługiwania urządzenia sterowego") jachtu będącego w wyścigu. 



 

19. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat: wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez 
Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu 

oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.  

 
20. Na jachcie podczas wyścigu powinny znajdować się wszystkie osoby zgłoszone jako załoga. 

Wniosek (w formie pisemnej ) o zmianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu. 

Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych za zgodą Sędziego Głównego. 

 
21. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności 

wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia 

odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht 
wynikającą z udziału w regatach. 

 

22. Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne  w postaci 
numeru, nazwy umieszczonych na żaglu, burtach jachtu. 

 

23. Ubezpieczenie: sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów 

polisę OC obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów. Brak ważnej polisy 
OC będzie skutkował nie przyjęciem do regat.  

 

 
Jacek Rybacki 

 

Komandor Regat 

 

 

 


