
 

 

 
 

 

 

 
 

W klasach: 

Optimist, Cadet i OK-Dinghy 

Chodzież,  25-26.06.2016 r. 

 

 
 
 

  
 

 

 

 



 

Termin i miejsce regat. 

 

Regaty odbędą się w dniach 25-26.06.2016 r. na Jeziorze Miejskim w Chodzieży. 

 

Organizator. 

 

Organizatorem regat są:  

 Chodzieskie Towarzystwo Sportowe „HALS” Chodzież, 

 Chodzieski Klub Żeglarski „LOK” Chodzież  

 Klub Żeglarski „OPTY” Chodzież 

Wsparcie techniczne oraz zabezpieczenie ratownicze: 

 WOPR Oddział Miejski w Chodzieży 

 

Zgłoszenia. 

 

Zgłoszenia wstępne proszę kierować do: 

Dariusz Gościński tel. 501-737-655;   

Tomasz Siwiński tel. 600-272-260 

Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w sekretariacie regat   

w dniu regat  w godz. od  800 do 930   

Wpisowe do regat dla klas    Optymist – 10 zł, 

                                               Cadet  - 20 zł, 

                                               OK-Dinghy - 30 zł. 

 

Sposób przeprowadzenia regat. 

 

Regaty przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami ISAF, zawiadomieniem o 

regatach, przepisami klasowymi  oraz Instrukcją Żeglugi. Zakłada się rozegranie  

maksymalnie 7  wyścigów. Przy rozegraniu czterech wyścigów najgorszy wynik 

będzie odrzucony. 

 

Ocena wyników. 

 

Stosowana będzie klasyfikacja indywidualna w następujących kategoriach: 

 OPTIMIST – dzieci do lat 11 ( rocznik 2005 i młodsze) 

 OPTIMIST – dzieci lat 12 do 15 ( roczniki 2001 - 2004) 

 OKD 

 

 

 

 

 



Odpowiedzialność.                                                    

 

Zawodnicy startują w regatach na własną 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. 

 

Nagrody. 

 

W klasyfikacji indywidualnej puchary za pierwsze trzy miejsca oraz dyplom 

pamiątkowy dla wszystkich uczestników regat. 

 

Ramowy program regat. 

 

25 czerwiec 2016 r. – sobota 

 

8.00 – 9.30 przyjazd ekip, przyjmowanie zgłoszeń 

9.30 odprawa z kierownikami ekip 

10.30 uroczyste otwarcie regat 

11.30 – 13.30 czas na rozegranie wyścigów 

13.30 – 15.00 przerwa obiadowa 

15.00 – 18.00 czas na następne wyścigi 

 

26 czerwiec 2016 r. – niedziela 

 

9.30 odprawa z kierownikami ekip 

10.00 – 13.00 czas na rozegranie wyścigów 

15.00 zakończenie regat 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy serdecznie 

żeglarzy  i sympatyków żeglarstwa. 

 

Prezesi chodzieskich klubów żeglarskich 
     

                        

 

 


