
 
 

Zawiadomienie o Regatach  
Otwarte Mistrzostwa Okręgu Zachodniopomorskiego  

w klasie LASER 4,7, Standard, Radial 
 

 
1. ORGANIZATOR 

1.1. Organizatorem regat jest Centrum Żeglarskie,  
 70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 19.  

Organizator posiada licencję Okręgowego Związku Żeglarskiego na 
przeprowadzenie regat. 

1.2. Wyścigi odbędą się na Jeziorze Dąbie w dniach 22-23.10.2016 r. 
 

2. PRZEPISY 
           Regaty zostaną rozegrane zgodnie z: 

 przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF (PRŻ)   
2013-2016; 

 przepisami klasowymi; 
 Instrukcją Żeglugi. 
 
Jeśli istnieje konflikt pomiędzy dokumentami, język angielski jest rozstrzygający. 
 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA 
           Każdy jacht klasy LASER może wziąć udział w regatach. 
 

4. ZGŁOSZENIA 
4.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy podczas procedury 

zgłoszeniowej przedstawią następujące dokumenty:  
• ubezpieczenie OC (łódki lub sternika z rozszerzeniem „na czas regat”); 
• certyfikat jachtu; 
• dopuszczenie sędziego mierniczego do regat; 
• opłacenie wpisowego. 

4.2 Zgłoszenia do regat przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres 
biuro@centrumzeglarskie.pl.   

4.3 Wpisowe do regat wynosi 20,-  zł, wpłaty należy dokonać na konto Centrum 
Żeglarskiego wpisując w tytule przelewu: Mistrzostwa Okręgu - LASER,  
PKO BP  81 102048120000010201482082  
lub przed regatami w godzinach: 8.00 – 10.00 w recepcji budynku noclegowego.  

5. KLASY REGAT 
W każdej z klas prowadzony będzie podział na kategorie wiekowe i płci zgodnie  
z podziałem w krajowego systemu rywalizacji: 

 LASER 4,7 – do 15 lat, do 17 lat z podziałem na kategorie dziewcząt  
i chłopców; 



 RADIAL – OPEN  z podziałem na kategorie dziewcząt i chłopców; 
 STANDRARD – OPEN. 

 
6. PROGRAM REGAT 

Sobota, 22.10.2016 

 12.00 – otwarcie regat połączone z uroczystością zakończenia sezonu;   
 ok.  13.30 (po poczęstunku) – sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia; 
 ok.  17.00 – ciepły poczęstunek. 

 

Niedziela, 23.10.2016 

 9.55 – sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia (2 wyścigi tego dnia); 
 15.00 – zakończenie regat. Rozdanie dyplomów i pucharów. 

 
7. INSTRUKCJA ŻEGLUGI 

Instrukcja Żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze 
regat. 

 
8. PUNKTACJA 

9.1. Regaty zostaną uznane za ważne w przypadku rozegrania minimum 1 wyścigu. 
9.2. W przypadku rozegrania mniej niż 4 wyścigów, wszystkie wyniki jachtu w serii 
wyścigów liczone są do jego punktacji końcowej. W przypadku rozegrania 4 i więcej 
wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony. W przypadku rozegrania 
6 i więcej wyścigów, dwa najgorsze rezultaty jachtu będą odrzucone. 
 

9. OCHRONA ŚRODOWISKA 
Jacht, którego załoga wyrzuci śmieci do wody, może być ukarany decyzją Komisji 
Regat lub Zespołu Protestowego po rozpatrzeniu protestu. 
 

10. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW 
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają 
akredytacji podczas procedury zgłoszeniowej. 
 

11. PRAWO DO WIZERUNKU 
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego 
wizerunku przez organizatorów i sponsorów. Zgoda obejmuje wykorzystanie, 
utrwalenie i powielanie wykonanych podczas zawodów zdjęć, filmów i innych produkcji 
za pośrednictwem dowolnego medium, w celu zgodnym z obowiązującym prawem. 
Jednocześnie zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego 
wykorzystania materiałów z jego wizerunkiem. 
 

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. ZAKWATEROWANIE 
1.Miejsca noclegowe w budynkach na terenie Centrum Żeglarskiego ul Przestrzenna 19, 

cennik na stronie  www.centrumzeglarskie.pl  

rezerwacja miejsc: recepcja@centrumzeglarskie.pl  tel. 91 461 53 91 

2. Możliwość rozbicia namiotu  

cennik na stronie  www.centrumzeglarskie.pl  

rezerwacja miejsc: recepcja@centrumzeglarskie.pl  tel. 91 461 53 91 

  



ZGŁOSZENIE DO REGAT 

Otwarte Mistrzostwa Okręgu Zachodniopomorskiego  
w klasie LASER 4,7, Standard, Radial 

 

Szczecin 22-23.10.2016 r. 

 

KLASA  

Numer jachtu/żagiel  
Nazwa klubu  
Sternik jachtu  
telefon  
e-mail  
data  
Podpis kierownika ekipy  

 

 

Potwierdzenie organizatora: 

 

 

 

wpisowe                                                                         przyjmujący zgłoszenie       

 


