
ZAWIADOMIENIE O REGATACH 
 

R E G A T Y   O   P U C H A R   ARMATORÓW 
 

Organizator regat 
ARMATORZY Z JEZIORA KIERSKIEGO 

 
Data i miejsce regat 
Regaty zostaną rozegrane w dniu 26.05.2013 r. na Jeziorze Kierskim w Poznaniu.  
Na przystani Rzemieślniczego Jacht Klubu Poznańskiego, Poznań ul. Wilków Morskich 45 
Start do pierwszego wyścigu przewidziany na godz. 12.00. 
 
Przepisy 
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z: 
- Przepisami Regatowymi śeglarstwa ISAF 2013-2016 
- Przepisami Pucharu Polski jachtów kabinowych 2013-2016 
- Przepisami Polskiego Związku śeglarskiego dla regat sportowo – rekreacyjnych 
- Regulaminem rozgrywania i punktacji regat sportowo rekreacyjnych Pucharu Prezesa WOZś 
 
Instrukcja śeglugi 
 Instrukcja śeglugi opracowana będzie przez SG i wywieszona na tablicy ogłoszeń przed  rozpoczęciem regat. 
 
Sposób przeprowadzenia regat: 
 
Organizator przewiduje rozegranie  dwóch wyścigów: 
  
w klasach T1;T2;T3;TR (Sigma, Skippi 650, Delphia 24, Kołobrzeg oraz inne kabinowe nie mieszczące się w Vi klasy T3); 
Omega turystyczna. Wszystkie jachty (poza klasą Omega) mają wspólny start, klasyfikowane są w poszczególnych 
klasach i z przelicznikiem Vi. Dla jachtów kabinowych będą dwie klasyfikacje: w klasach i według przelicznika Vi. 
Omegi mają osobny start i klasyfikowane są tylko w klasie (turystycznej, wg ustaleń komisji turystyki). 
 
Warunki uczestnictwa 
- dokonanie zgłoszenia od godz 10.30 do 11.30 na formularzu dostarczonym przez organizatora 
- wpłacenie wpisowego w wysokości 50,- od jachtu 
- posiadanie odpowiednich uprawnień Ŝeglarskich 
- posiadanie ubezpieczenia OC jachtu 
- uczestnicy startują w Pucharze Armatorów na własne ryzyko i odpowiedzialność 
 
ZASTRZEśENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI  
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. śadna 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. 
 
Prawa do wizerunki 
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraŜa 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 
 
Nagrody 
 
 Puchary i dyplomy  
 
Zakończenie regat i wręczenie nagród planowane jest bezpośrednio po wyścigach i planowanym poczęstunku.  
 

 
       Organizatorzy   
  
GraŜyna Hullin, Artur Hullin, Maciej Jankowski, Ryszard Kowalski, Jerzy Mainka, Wojciech Nowak, 


