
Zawiadomienie o regatach

Nazwa regat: Mistrzostwa Województwa Wlkp.

Termin: 05.06. do 06.06.2010 r.
              
Miejsce regat: Poznań - Kiekrz - jezioro Kierskie

Organizator: WOZŻ przystań Żeglarski Ludowy Klub Sportowy
                      60-480 Poznań - Kiekrz
                       ul. Wilków Morskich 2
                       tel/fax 0-61/848-27-01

osoba kontaktowa: Dariusz SIBILSKI tel 602 634 679
                          
Przepisy:
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:
„przepisami” określonymi w "Przepisach Regatowych Żeglarstwa 2009-2012";
-     przepisami PZŻ

- ustaleniami WOZŻ dot. system rozgrywania regat żeglarskich w klasach 
sportowo- rekreacyjnych o Puchar Prezesa WOZŻ

- instrukcją żeglugi;
- niniejszym zawiadomieniem o regatach.
-
Klasy: jachty TURYSTYCZNE – T1, T2, T3, TR, OMEGA Klasyczna (przepisy na stronie PPJK)

Zgłoszenia;
W regatach uczestniczą zawodnicy w/w klas zgłoszeni przez kluby żeglarskie, będące członkami PZŻ.
Zawodnicy  zgłaszani do regat muszą posiadać:
- ubezpieczenie OC;
- Zgłoszenia będą przyjmowane w biurze regat na przystani ŻLKS w dniu 05.06.2010 r. 
w godzinach od 9:00 do 10:30,

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

Program regat:
05.06.2010 (sobota) 
godz. 10:00 – 12:00 ważenie łodzi (przystań ŻLKS)
godz. 13:00 start do pierwszego wyścigu dnia, następne wg komunikatów KS
po wyścigach spotkanie przy grillu
06.06.2010 (niedziela) 
godz. 11:00 start do pierwszego wyścigu dnia, następne wg komunikatów KS
zakończenie regat ok. godz. 15:00



Wpisowe do regat:
Wysokość wpisowego do regat 40zł od  jachtu

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.

Instrukcja żeglugi: 
Instrukcja żeglugi jest zgodna z instrukcją zamieszczoną w Informatorze WOZŻ i zostanie wywieszona 
na tablicy ogłoszeń w dniu przyjmowania zgłoszeń do regat.

Punktacja:
W regatach stosowany będzie system małych punktów.
Planowane jest rozegranie 5 wyścigów. 
Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegranych 2 wyścigach. Rezultat najgorszego wyścigu 
będzie odrzucany przy rozegraniu 5 wyścigów.

Nagrody:
Trzy najlepsze załogi w danej klasie otrzymają medale i dyplomy 

Odpowiedzialność:
Zawodnicy biorą udział w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody osobowe i materialne przez siebie niezawinione.

                                                                                       

Sędzia Główny
Kazimierz Kuncewicz

Skład Komisji Regatowej:
1. Kazimierz Kuncewicz SG nr lic 631
2. Rafał Kowalski nr lic. 548
3. Jan Radomski członek KR i mierniczy nr lic. 627


