
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „DWÓJKA” W ROGOŹNIE
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

       Adres do korespondencji: 
Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”
  ul. Mała Poznańska 1; 64-610 Rogoźno; 
                     tel. 67/2617005

Kontakt bezpośredni – organizator Przemysław Kabat 
       tel. kom. 502 653 698 ;  e-mail: przemouks@op.pl

                                                          Zawiadomienie o Regatach

XVI Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie w klasie OPTIMIST o Puchary 
Starosty Obornickiego, Burmistrza Rogoźna 

i Prezesa UKS „Dwójka” w Rogoźnie

oraz II Regaty Żeglarskie w klasie CADET o Puchar Dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Rogoźnie.

1. Organizator:
     Organizatorem regat jest Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Rogoźnie

2. Partnerzy wspierający finansowo:
 Starostwo Powiatowe w Obornikach,
 Gmina Rogoźno,
 Rada Rodziców - Szkoła Podstawowa nr 2 w Rogoźnie.

3. Termin i miejsce regat:
     Regaty rozegrane zostaną w dniach 29–30.08.2015 roku na akwenie Jeziora Rogozinskiego                   
     (Przystań Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Rogoźnie, ul. Mała Poznańska 1).    

4. Przepisy:
     Regaty rozegrane zostaną zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w PRŻ ISAF 2013-2016, przepisami   
     PZŻ, przepisami NSKO, zawiadomieniem o regatach oraz Instrukcją Żeglugi.

5.Warunki uczestnictwa i klasy:
 Regaty zostaną rozegrane w klasach:

          -  Optimist  UKS  stary model  Artom grupa D - do 15 lat (bez podziału zawodników na kategorie wiekowe).
          -  Optimist  grupa A (zawodnicy od 13 do 15 lat), 
          -  Optimist  grupa B ( zawodnicy do 12 lat),
          -  Cadet,

 Zawodnicy startujący w regatach muszą posiadać ważne dokumenty wymienione w informatorze PZŻ i NSKO
na rok 2015 (badania lekarskie, ubezpieczenia ... ). 

 Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własna odpowiedzialność.
 Żadna  z  czynności  wykonana  lub  nie  wykonana  przez  organizatora  nie  zwalnia  uczestników  regat  od

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

6. Zgłoszenia i korespondencja
 Zgłoszenia wstępne wraz z rezerwacją noclegów i wyżywienia prosimy kierować pod  nr tel. kom. 502653698

(Przemysław Kabat) do czwartku dnia 27 sierpnia 2015 roku,
 Zgłoszenia ostateczne do regat należy dokonać w dniu regat tj. 29.08.2015 roku w biurze regat - sekretariat

Szkoły Podstawowej nr 2 w Rogoźnie ul. Mała Poznańska 1 w godz. 8.00-10.00.
 adres do korespondencji: UKS „Dwójka”, 64-610 Rogoźno, ul. Mała Poznańska 1.

mailto:przemouks@op.pl


7. Program regat:
    SOBOTA   29. 08. 2015 roku

 godz. 08.00 - 10.00 zgłoszenie do regat
 godz. 10.45 otwarcie regat
 godz. 10.55 odprawa kierowników ekip
 godz. 11.00 gotowość startowa
 godz. 16.30 - 17.30 obiadokolacja
 godz. 19.00 - 21.30 imprezy towarzyszące dla zawodników, spotkanie integracyjna dla trenerów.

     NIEDZIELA   30. 08. 2015 roku
 godz. 08.15 śniadanie
 godz. 10.00 gotowość startowa
 godz. 13.00 wyścig specjalny o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Rogoźnie
 godz. 13.00 - 13.45 obiad
 godz. 14.00 zakończenie regat, wręczenie pucharów, medali, dyplomów, nagród i upominków.

       Przewiduje się rozegranie 7-9 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 4 wyścigów     
       lub  według ustaleń komisji sędziowskiej i organizatora Regat.

8. Instrukcja Żeglugi:
     Instrukcja żeglugi będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń na przystani UKS „Dwójka” Rogoźno w dniu  
     rozpoczęcia regat.

9. Pomiary
     Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenie bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi                       
     i klasowymi będą dokonywane podczas regat.

10.Prawa do wizerunku
      Zgłaszając się do regat  zawodnicy oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie       
      swojego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych publikacji podczas trwania 
      regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

11. Nagrody
      KLASA OPTIMIST

 trzech pierwszych zawodników indywidualnie puchary medale, dyplomy i nagrody rzeczowe
          -  Puchar Starosty Powiatu Obornickiego –  OPP sportowy grupa B (zawodnicy do 12 lat),
          -  Puchar Burmistrza Rogoźna – OPP sportowy grupa A (zawodnicy od 13 do 15 lat),
          -  Puchar Prezesa UKS „Dwójka” w Rogoźnie –  OPP UKS stary model Artom grupa D (zawodnicy do 15 lat),

 każdy uczestnik regat otrzyma nagrodę rzeczową,
 organizator przewiduje upominki specjalne dla trenerów,
 upominek specjalny dla trenera najliczniejszej przyjezdnej ekipy startujących zawodników,
 Puchar  Dyrektora Szkoły  Podstawowej  nr  2 w Rogoźnie  za zajęcie  I  miejsca w wyścigu specjalnym dla

zwycięzców  poszczególnych kategorii na łódkach wskazanych przez organizatora,

        KLASA CADET

 trzy pierwsze załogi indywidualnie puchary, medale i dyplomy, nagrody rzeczowe dla wszystkich zawodników
           - Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Rogoźnie

 cenny upominek specjalny ufundowany przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Rogoźnie, który
zostanie rozlosowany spośród wszystkich uczestników regat w klasie OPTIMIST.

12.Motorówki trenerów:
      Wszystkie łodzie pomocnicze i motorówki trenerów ekip uczestniczących w regatach należy akredytować 
      na wnioskach u organizatora regat.

13.Informacja dodatkowa – przewidywane koszty dla uczestników
 wpisowe do regat 10.00 PLN od zawodnika,
 nocleg 5.00 PLN od osoby w Szkole Podstawowej nr 2 – łóżko polowe w klasach, własny śpiwór,
 wyżywienie  w stołówce szkolnej  koszt  całkowity  15.00 PLN(sobota 29.08.2015 roku:  słodki  poczęstunek,

obiadokolacja,  niedziela 30.08.2015 roku:  śniadanie i  obiad,  w trakcie trwania regat zawodnicy otrzymają
słodycze i zimne napoje).

     
Rezerwacja wyżywienia i noclegów zgodnie z informacja zawarta w punkcie 6 niniejszego zawiadomienia.

                                                                            SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIALU W REGATACH


