
 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 
 

AUGUSTÓW CUP 
 

 

 

 

 

 

 

Eliminacje Pucharu Polski Jachtów Kabinowych  2010 

Sponsor Tytularny 
 

 

Organizator: 

SZEKLA-PORT i Klub Wodny „AKWA” 
 

tel./fax (0-87) 6433850; www.szekla.pl; e-mail:szekla@szekla.pl 

 
1. Regaty zostaną rozegrane w dniach 7-8 sierpnia 2010r. na akwenie Necko. 

2. Biuro i port regat: Przystań jachtowa SZEKLA-PORT; 16-300 Augustów ul. Nadrzeczna 70A 

3. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2009 – 2012, 

zawiadomieniem o regatach cyklu Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2010, Przepisami 

Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych Formuła PZŻ 2009-2012 – klasy T-1, 

T-2,  T-3, przepisami związków lub stowarzyszeń klas uczestniczących w regatach – Omega 

Klasyk, Omega sport, Żagle 500, Optymist, niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją 

żeglugi.  

4. Regaty zostaną rozegrane w klasach: T1, T2, T3, Żagle 500 i otwarto pokładowe Omega 

klasyk, Omega sport i Optymist. Limit jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do 

uznania regat za odbyte ustala się na cztery 4. 

5. Zgłoszenia do regat w dniu 7 sierpnia 2010 w godz. 8
00 

–10
00

 na drukach dostarczonych 

przez organizatora oraz e-mail. Dopuszcza się w sytuacji szczególnej zgłoszenie 

telefoniczne. 

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

Wpisowe do regat wynosi 40 zł od osoby 

7. Pomiary i ważenie w godz. 8
00

-10
00

 w dniu 7.08.2010. 

8. Otwarcie regat: Przystań jachtowa SZEKLA-PORT godz. 10
30

  

9. Planowany start do I wyścigu w dniu 7 sierpnia 2010 godz. 11
00

 

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

11. Przewiduje się rozegranie 7 wyścigów. W przypadku rozegrania więcej niż 3 wyścigów, 

najgorszy wynik zostanie odrzucony. 

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

wyścigu. 

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

14. Nagrody: 

- Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I – III otrzymują puchary i medale oraz dyplomy; 

- Nagrody wg regulaminu ( sponsora, organizatora). 



15. Kategoria regat ”C” – uczestnicy są zobowiązani do naklejenia na obu burtach logo sponsora 

eliminacji,  oraz logo cyklu PPJK 2010. 

16. 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.) 

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

urządzenia sterowego") jachtu będącego w wyścigu.  

18. 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.  

19. 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.  

20. Sternicy jachtów: zgłoszonych do regat na czas wyścigów objęci są polisą OC w zakresie 

zdarzeń wynikłych podczas wyścigów. Uczestnicy regat objęci są ubezpieczeniem NNW. 

21. Regaty Augustów Cup 2010 posiadają  zgodę na organizację regat na akwenie Necko 

wydaną przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Giżycku nr Gż-430-45-390/2010, jak również 

organizator posiada licencję nr 07/03/04 uprawniającą do organizacji regat. 

22. Regaty są kwalifikacją do Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2010 o współczynniku 1. 

 

 

Organizator regat 

 


