
KROŚNIEŃSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI 
38-610 POLAŃCZYK ulica Równa 26   tel/fax biuro 13 46 66 138, Kierownik biura tel. 13 46 66 138 

NIP. 684-18-64-251, Nr. konta bankowego PBS o/Sanok  54 8642 0002 2001 0072 0777 0001    KRS 0000066211 

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 
 

REGATY O PUCHAR PREZESA KOZŻ, ELIMINACJE PUCHARU POLSKI  
JACHTÓW KABINOWYCH 2010 

1. Regaty rozegrane zostaną w dniach: 24-25.07.2010r. na akwenie Jeziora Solińskiego. 

2. Regaty są eliminacją PPJK o rankingu 1 

3. Miejsce regat – Przystań KOZŻ, 38-610 Polańczyk ul. Równa 26 (mapka dojazdu oraz rezerwacje  

noclegów – kontakt na stronie: www.kozzcup.pl) 

4. Organizator – Krośnieński Okręgowy Związek Żeglarski 

5. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami określonymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa 2009-2012, 

Przepisami Pomiarowymi Jachtów Kabinowych – Formuła PZŻ 2009-2012, niniejszym Zawiadomieniem, 

Zawiadomieniem o regatach PPJK 2010, oraz Instrukcją Żeglugi. 

6. Regaty zostaną rozegrane w klasach: T-R, T-1, T-2, T-3, OMEGA, OMEGA SPORT 

7. Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w dniach: 

 sobota w godzinach: 08:00 – 09:30 

8. Instrukcja Żeglugi dostępna będzie dla zawodników od chwili zgłoszenia załogi do zawodów. 

9. Sternik jachtu zobowiązany jest do: posiadania odpowiednich uprawnień żeglarskich, zapewnienia oznakowania 

identyfikacyjnego na żaglu oraz ważnego ubezpieczenia OC. 

10. Organizator ma prawo wymagać od uczestników umieszczenia na burtach reklam sponsorów. 

11. Planowany start do I wyścigu odbędzie się 24.07.2010r. ok. godz. 12:00, o startach do kolejnych wyścigów 

informował będzie Sędzia Główny.  

12.  Rozegranie jednego wyścigu uznaje regaty za ważne. 

13. Otwarcie regat i odprawa sterników odbędzie się 24 lipca 2010r ok. godz. 10:30 

14. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów 

swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu, oraz w materiałach dotyczących regat w 

celu reklamy i promocji regat. 

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

odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z udziałem w regatach – przed 

rozpoczęciem, podczas lub po regatach. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatora nie 

zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez 

zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach. 

16. Sternicy sklasyfikowani na miejscach I-III (w każdej klasie) otrzymują puchary. 

17. Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane wśród załóg biorących udział w regatach. 

 

http://www.kozz.prv.pl/

