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ZAWIADOMIENIE   O   REGATACH    REKREACYJNYCH 

Mistrzostwa Województwa Wlkp.Jachtów Turystycznych 
 

Organizator:  

WOZŻ 

 

Tel/fax ,www, e-mail 

+48 602 634679   d.sibilski@op.pl    Dariusz SIBILSKI 

 

1. Regaty rekreacyjne zostaną rozegrane w dniach 26-27.07.br. na akwenie jezioro Kiekrz 

2. Biuro regat:           sekretariat Komisji Regatowej WOZŻ / przystań ŻLKS Poznań   

3. Port regat ŻLKS Poznań ul. Wilków Morskich 13      

4. Regaty  rekreacyjne zostaną rozegrane zgodnie  z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa  

 zawiadomieniem o regatach, Przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów 

Kabinowych przepisami ustalonymi przez komisję Turystyki WOZŻ oraz instrukcją żeglugi.  

5. Regaty posiadają licencję Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. 

6. Regaty zostaną rozegrane w klasach: T-1, T-2, T-3, TR Omega Turystyczna (zgodnie z 

zatwierdzonymi ustaleniami rywalizacji WOZŻ). 

7. Zgłoszenia do regat w dniu 26.07.br w godz.10:00 – 11:00  na drukach dostarczonych przez 

organizatora. Zgłoszenia należy składać osobiście w biurze regat. 

8. Instrukcja żeglugi i opis tras będą dostępne dla zawodników po zgłoszeniu się do regat. 

9. Wpisowe do regat wynosi 50zł od jachtu.  

10. Otwarcie regat – przystań ŻLKS godzina 11:20 odprawa sterników.  

11. Planowany start do I wyścigu w dniu 01.06.br godz.12:30 

12.  Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego. 

13. Przewiduje się rozegranie 5 wyścigów. W przypadku rozegrania więcej niż 4 wyścigów, 

najgorszy wynik zostanie odrzucony. 

14. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego 

wyścigu. 

15. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu 1 wyścigu. 

16. Nagrody:  

- Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I – III otrzymują medale. 
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17. Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych : 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz. 43 z 

2001 r.), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia 

warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne.(Dz.U. nr 57, poz.358 

z 1997 r.)., 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 

przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. nr 212, 

poz.2072 z 2003 r.), 

- Lokalnych przepisów żeglugowych wydanych przez dyrektora Urzędu Żeglugi 

Śródlądowej. 

18. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia ("obsługiwania 

urządzenia sterowego") jachtu będącego w wyścigu.  

19. Jacht zgłoszony do regat musi mieć aktualne ubezpieczenie w zakresie OC 

20. Zgłaszająca się do regat załoga jachtu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez 

organizatorów i sponsorów swego wizerunku, nazwiska, głosu w środkach masowego 

przekazu w celu reklamy i promocji regat oraz w materiałach dotyczących regat. 

21. Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje 

żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z 

regatami , przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach. 

22. Regaty są kwalifikacją do Pucharu Prezesa Wielkopolskiego Okręgowego Związku 

Żeglarskiego 2014 

23. Ogłoszenie wyników i wręczenie medali odbędzie się podczas uroczystego zakończenia 

sezonu 2014r. 

 

 

WOZŻ  

Dariusz SIBILSKI 


