
 

 XX Regaty z okazji Dnia Dziecka o Puchar 
Burmistrza Rogoźna w klasie OPP 

XIX Memoriał im. Czesława Janusa 

XIV Regaty o Puchar Starosty Obornickiego w klasie 
Cadet 

X Regaty o Puchar Komandora Klubu w klasie OK Dinghy  

 IV Regaty o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie w 
klasie Europa 

05-06.06.2021 r.             Rogoźno 

 
 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 
 
 
1 ORGANIZATOR 
 

1.1 Organizatorem regat jest Klub Żeglarski „KOTWICA” Rogoźno 
1.2  Regaty będą rozgrywane na J. Rogozińskim w dniach 05-06.06.2021. 

 
2 PRZEPISY 
  

2.1  Regaty zostaną rozegrane zgodnie z: 
− obowiązującymi ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa, 
− Instrukcją Żeglugi, 
− niniejszym Zawiadomieniem. 

3 WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY 
 

3.1 Regaty rozegrane zostaną w następujących klasach: OPP do 11 lat, OPP powyżej 11 lat, 

Cadet, OK Dinghy, Europa, Finn.  

3.2 Wpisowe do regat wynosi: 

  

Klasa Wpisowe 

OPP 15 zł 

Cadet 20 zł 

OK Dinghy Finn 40 zł 

Europa 30 zł 

 
4  ZGŁOSZENIA DO REGAT 
 

4.1 Zgłoszenia będą przyjmowane elektronicznie na adres e-mail kotwica85lecie@gmail.com do 
dnia 03.06.2021 wpisowe w miejscu regat w biurze regat na terenie KŻ „Kotwica” w dniu 
05.06.2021 r. w godzinach 8

30
-9

00
. 

4.2 Podczas procedury zgłoszeniowej należy okazać następujące dokumenty: 
− dowód wpłaty wpisowego do regat; 
− aktualne badania lekarskie; 
− ubezpieczenie OC zawodnika; 

 
 
 
 
5 PROGRAM REGAT 

5.1  Program regat będzie następujący: 
Sobota: 
 

  8
15

 – 9
30

 - przyjmowanie zgłoszeń do regat 

mailto:kotwica85lecie@gmail.com


 

  10
00

  - otwarcie regat 
   11

00
  - start do pierwszego wyścigu 

      (kolejne sygnały będą podane przez KS) 
   14

00
 - 15

00
 - posiłek 

Niedziela: 
                          10

30
  - start do kolejnego wyścigu 

  13
30

 – 14
30

 - posiłek 
  15

00
  - zakończenie regat 

   
5.2  Planowane jest rozegranie 7 wyścigów.  
 
6  INSTRUKCJA ŻEGLUGI 

 

Instrukcja żeglugi będzie dostępna podczas procedury zgłoszeniowej w biurze regat oraz na 
tablicy ogłoszeń. 

7 TRASY I FORMAT ROZGRYWANIA REGAT 
 

7.1 Trasa regat zostanie ogłoszona po zakończeniu procedury zgłoszeniowej na 30 min przed 
sygnałem startu do pierwszego wyścigu. 

7.2 Wszystkie zmiany będą podane w formie odpowiednich komunikatów. 
8  PUNKTACJA 
 

8.1 W punktacji zastosowany będzie system punktacji z dodatku A. 
8.2 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu. 
8.3 W przypadku rozegrania 4 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie  
 odrzucony.  
9  ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW 

 

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają 
akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej. 

10  PRAWA DO WIZERUNKU 
 

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku 
przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania 
regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat. 

11  NAGRODY  
 

Puchary za: I, II, III miejsce w klasach OPP, Cadet oraz OK Dinghy, Finn Europa dla 
Najmłodszej oraz Najmłodszego, 

 Dyplomy oraz atrakcyjne nagrody. 
12  ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI  

 

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności 
wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia 
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht 
wynikającą z udziału w regatach. 

13 INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE    

             Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel., 
 Paula Binek 796057307, 
Gerwazy Wojtkowiak 721878304 
lub bezpośrednio w siedzibie Klubu. 
Istnieje możliwość noclegu w Ośrodku za Jeziorem tel 785002513 

14        Uwaga Regaty będą   przeprowadzone zgodnie z zastosowaniem obowiązujących zasad 
                        I zaleceń dotyczących podczas epidemi covid19. Wszyscy uczestnicy trenerzy I  
                        ekipy są zobowiązani do przestrzegania tych zasad dbając o bezpieczenstwo        
                        swoje I innych  
 

Zapraszamy  


