
ZAWIADOMIENIE  O  REGATACH 

PUCHAR  PKM LOK I MISTRZOSTWA WOJ. WIELKOPOL. W  KL LASER RADIAL 
1.Organizator, termin i miejsce regat: 
Poznański Klub Morski ul. Nad Jeziorem 120  60-480  Poznań / WOZŻ 
Regaty będą rozegrane na jeziorze Kierskim w dniach 20-21.09.2014. w klasach: 
Cadet, Słonka,OKD, Laser Radial  –  M. W. Wielkopolskiego. 
2. Przepisy: 
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z: 

Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF edycja  2013 – 16,  przepisami PZŻ,  przepisami klasowymi, 

instrukcją żeglugi i niniejszym zawiadomieniem do regat. 

3. Warunki  uczestnictwa, zgłoszenia: 
W regatach uczesniczą zawodnicy, zgłoszeni przez kluby żeglarskie będące członkami PZŻ. 

Zawodnicy zgłaszani do regat muszą posiadać: 

- licencje zawodnika PZŻ 

- ubezpieczenie OC 

- aktualną kartę zdrowia 

- certyfikat jachtu 

- zgoda PZŻ na reklamowanie indywidualne 
Zgłoszenia będą przyjmowane w biurze regat na przystani organizatora w dniu 20.09.2014, 

w godzinach od  9:00 do  10:00. 

4. Wpisowe do regat: 
 Klasy jednoosobowe – OKD, Laser Radial: 
 Senior   25  zł 
 Junior   15  zł 
 Klasa  Słonka    30  zł 
 Klasa  Cadet     20  zł 
5. Program regat: 
Przewiduje się rozegranie  5  wyścigów. 

20.09.2014,   START do  1 wyścigu godz.  11:00,  następne wg. komunikatów  KS. 

21.09.2014,  start do kolejnego wyścigu  godz.  10:30.  Sygnał ostrzeżenia ,w tym dniu nie może być 
podany później niż  o godz.  13:00. 

Zakończenie regat w dniu 21.09.2014, (niedziela) ok. godz.  16:30. 

6. INSTRUKCJA  ŻEGLUGI: 
Instrukcja żeglugi zostanie ogłoszona w dniu przyjmowania zgłoszeń do regat. 

7. Punktacja: 
W regatach stosowany będzie system małych punktów. 

Przy rozegraniu pełnej ilości wyścigów (5) najgorszy rezultat zostanie odrzucony. Regaty  zostaną 

uznane za ważne przy rozegranym  1  wyścigu w każdej z klas. 

Dla najlepszych załóg, w każdej klasie, przewidziane są puchary i medale. 

W klasie Laser Radialdodatkowe wyróżnienia wręczone zostaną na uroczystym zakończeniu sezonu 

2014. 

8. Reklamowanie: 
Obowiązują wymagania Zarządzenia 20 ISAF Kodeks  reklamowania. 

9. Prawo do wizerunku: 
Zgłaszając się do regat, zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez 

Organizatorów i sponsorów w formie fotografii, filmów i innych materiałów tworzonych w trakcie 
trwania regat i ich reprodukcji we wszystkich materiałach dotyczących regat. 

10. 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, wynikająca 

z udziału w regatach. 

11. Osoby kontaktowe: 
Józef  Mikulski  tel. +48 698 966 827   e-mail:  jumiku@wp.pl 

Jarosław Klimczyk  tel.+48 783 170 553  e-mail j.klimczyk@pkmlok.pl 

 


