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ZAWIADOMIENIE O REGATACH
XXXVII  JESIENNY PUCHAR KLAS 

w klasach żeglarskich 
OPP do lat 11, OPP od lat 12, Cadet, 

OK-Dinghy, FINN, Europa, Omega
w dn. 03-04.09.2022

1. ORGANIZATOR I TERMIN REGAT
1.1. Organizatorem regat jest KLUB ŻEGLARSKI „NEPTUN” Wągrowiec.
1.2. Regaty będą rozgrywane na jez. Durowskim w dniach 03-04.09.2022.

             1.3. Bazą regat jest przystań żeglarska Klubu Żeglarskiego „NEPTUN” w Wągrowcu.

2. PRZEPISY
2.1. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z regułami zdefiniowanymi w PRŻ  2021 – 2024, 
niniejszym zawiadomieniem oraz Instrukcją Żeglugi.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY
3.1. Regaty rozegrane zostaną w klasach: OPP do lat 11, OPP od lat 12, Cadet, OK-Dinghy, 
FINN, Europa, Omega.
3.2. Wpisowe do regat wynosi: 20zł – OPP oraz Cadet, 40zł – OKD, FINN oraz Europa,     
90zł – Omega. 

4. ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT
4.1.  Zgłoszenia przyjmujemy do godz.9.30 dnia 03.09.2021.
Wstępne zgłoszenia prosimy składać na adres klubneptun@tlen.pl do dn. 01.09.2022 do 
godz. 18.00.
4.2. Obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:

• dowód wpłaty wpisowego do regat;
• druk zgłoszenia obowiązujący w regatach sportowych;
• ubezpieczenie OC zgłaszanego jachtu.

 
5. PROGRAM REGAT

5.1 Program regat będzie następujący:
Dzień                     Data                       Godziny

             Sobota              03.09                08.30               - Rozpoczęcie potwierdzania zgłoszeń.  
 09.30            - Zakończenie potwierdzania zgłoszeń.
 10.00            - Otwarcie regat.

11.00            - Start do 1 wyścigu  - terminy kolejnych 
wyścigów oraz przerwę na posiłek 
określi SG.

Niedziela 04.09  10.30            - Start do 1 wyścigu dnia  - terminy kolejnych 
wyścigów oraz przerwę na posiłek 
określi SG.

                    15.00            - Zakończenie regat.

5.2. Planowane jest rozegranie 7 wyścigów.
5.3. W dniu 04.09 sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 12.30.
5.4. Jednego dnia regat może zostać rozegranych nie więcej niż 5 wyścigów.

           

mailto:klubneptun@tlen.pl


6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcję Żeglugi może otrzymać każdy zawodnik podczas potwierdzania zgłoszeń. 

             Dodatkowo będzie ona wywieszona na tablicy ogłoszeń regat.

7. TRASY ROZGRYWANIA REGAT
Trasa regat przedstawiona będzie najpóźniej 30 min. przed pierwszym wyścigiem.

8. PUNKTACJA
8.1. Regaty w klasach żeglarskich zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu przy

                    udziale min. 3 łodzi w klasie.
             8.2. Przy rozegraniu czterech wyścigów najgorszy rezultat będzie odrzucony.

9. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
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;

 przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu do regat dla celów 
przeprowadzenia zawodów;

 umieszczenie danych w publicznie dostępnym wykazie: wyniki regat, listy startowe (zgoda 
dotyczy następujących danych: imienia i nazwiska, daty urodzenia, przynależności klubowej).

11. NAGRODY
Za miejsca I-III zawodnikom zostaną wręczone puchary (dla sterników), dyplomy oraz upominki.

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. UWAGI
 Regaty posiadają licencję PZŻ.
 Organizator bez podania przyczyny może odmówić przyjęcia załogi do udziału w regatach.
 Każdy uczestnik otrzyma posiłek (w sobotę i w niedzielę).
 Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z zastosowaniem obowiązujących zasad i zaleceń 

dotyczących COVID-19, jeśli takie do czasu regat zostaną ogłoszone.

14. OSOBY KONTAKTOWE
Tomek 781 216 827
Piotr 501 394 524
Asia 609 405 895

Zapraszamy


