
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

PUCHAR POLSKI JACHTÓW KABINOWYCH 2011 

 

Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych 

Śródlądowe Mistrzostwa Polski klasy 505  

Błękitna Wstęga jeziora Niegocin w klasach: 

Omega Sport, Omega Standard, Micro 

Giżycko 12-15.08.2011 

 

Organizator: 

Stowarzyszenie Mazurskie Centrum Żeglarstwa w Giżycku 

Tel/fax 0/87/428 56 97 

 Ośrodek Żeglarski LOK Giżycko Tel./fax. 087/42814 08, 428 25 30, www.lok-mazury.pl 
 

 

1. Regaty zostaną rozegrane w Giżycku w dniach 12-15.08.2011  roku. Biuro regat: Ośrodek 

      Żeglarski LOK Giżycko. 

2. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2009-2012 ISAF,   

zawiadomieniem o regatach cyklu Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2011, przepisami 

Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych Formuła PZŻ 2009-2012, 

przepisami związków lub stowarzyszeń klas uczestniczących w regatach, niniejszym 

zawiadomieniem oraz instrukcją żeglugi. 

3. Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego. 

4. Regaty zostaną rozegrane w klasach: 

T-1, T-2, T-3, Omega Sport, i Standard, Skipi 650, Micro, 505, Żagle 500, Sympathy 600, 

Tango. Limit jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania regat za ważne 

ustala się na pięć(5), dla Błękitnej Wstęgi j. Niegocin 4 jachty w klasie (4). 

     5.   Zgłoszenia do regat będą przyjmowane w biurze regat w dniu 12.08 w godz. 16:00-20:00      

           oraz w dniu 13 sierpnia w godz. 8:00- 10:00 na drukach dostarczonych przez organizatora.        

           Zgłoszenia można składać drogą elektroniczną do godz. 11:00  w dniu 12 sierpnia na adres 

           h.konarzewska@wp.pl.  

          6.   Instrukcja żeglugi będzie dostępna dla zawodników po zgłoszeniu się do regat. 

7.   Wpisowe do regat wynosi 100 zł od jachtu oraz 25 zł od członka załogi. 

8.   Opłata protestowa wynosi 100 zł. 

9.   Pomiary w godz. 14:00 – 18:00 w dniu 12 sierpnia i w godz. 08:00 – 10:00 w dniu 13 

sierpnia w   

      Ośrodku LOK, Giżycko ul. Św. Brunona. Również w Ośrodku LOK będzie dostępna waga,  
                 opłata 30 zł.  

         10.   Otwarcie regat w dniu 13 sierpnia o godz. 10:15 w Ośrodku LOK. 

         11.   Planowany start do wyścigu otwarcia w dniu 13 sierpnia o godz. 12:00,  

                 Start do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego. 

12. Jacht zgłoszony do regat winien posiadać widoczne znaki identyfikacyjne. 

http://www.lok-mazury.pl/
mailto:h.konarzewska@wp.pl


13. Przewiduje się rozegranie 9 (dziewięciu) wyścigów. W przypadku rozegrania więcej niż 3 (trzech) 

wyścigów, najgorszy wynik zostanie odrzucony a przy rozegraniu 9 (dziewięciu) dwa najgorsze 

wyniki zostaną odrzucone. 

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

15. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu 3 (trzech) wyścigów. 

16. Nagrody losowane. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy 

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

17. Kategoria regat „C” 

18. Załogi uczestniczące w regatach maja 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.) 

 Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 9.06.2006 w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. nr 

105 poz.712 z 2006 r.) 

 Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku z dnia 25.04.2006 r. w 

sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych 

drogach wodnych. (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 58, poz. 1107 oraz 

Woj. Podlaskiego nr 128, poz. 1228 z 2006 roku). 

19. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia („obsługiwania 

urządzenia sterowego”) jachtu będącego w wyścigu. 

20. Wniosek (w formie pisemnej) o zmianie członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu. 

Zmiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych, za zgodą Sędziego Głównego. 

21. Na jachcie, podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób jaka została zgłoszona  do regat. 

22. 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. 

23. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności 

wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia 

odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą 

z udziału w regatach. 

24. Sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC jachtu. 

Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem zgłoszenia do regat. 

25. Regaty są kwalifikacją do Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2011. 

26. Uczestnicy w ramach wpisowego mają keję i parking. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Prezes 

Mazurskiego Centrum Żeglarstwa 

Mieczysław Konarzewski    

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje: 

Opłata za korzystanie z sanitariatów zgodnie z cennikiem portu LOK. 

Wodowanie jachtów w porcie LOK przy pomocy dźwigu lub slipu, /opłata za dźwig 30,00/. 


