
 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

PUCHAR POLSKI JACHTÓW KABINOWYCH 2015

42 REGATY O BŁ Ę

i PUCHAR PREZYDENTA MIASTA STRGARD SZCZECI

1. Organizator 
Młodzieżowym Domu Kultury w 
Stowarzyszenie MIEDWIE.
 

2. Przepisy 
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami (PR
pomiarowymi zwią
 

3. Klasy 
- Omega  
- Jachty Kabinowe
- SIGMA ACTIVE
- Long Dystans 

4. Termin i miejsce rozegrania regat oraz scenariusz godzinowy.
Regaty odbędą się w dniach 0
 

5. Zgłoszenia i wpisowe do regat
Zgłoszenie do regat wraz z formularzem pomiarowym lub 
pomiarowym można zgłasza
tomaszpaterkowski@gemail.com
Indywidualne zgłoszenia przyjmowane b
Morzyczynie w dn. 03.07.2015 w godz. 17.00
godz. 08.00-09.00.
 
Wpisowe do regat wynosi 45 zł. od załogi.
Wpisowe  załóg zgłaszanych w dniu regat
 
Wpisowe do wyścigu 
LONG DYSTANS 
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Long Dystans - OPEN 

Termin i miejsce rozegrania regat oraz scenariusz godzinowy.
ę ą się w dniach 04 – 05. 07. 2015 r. na akwenie jeziora Miedwie

Zgłoszenia i wpisowe do regat 
Zgłoszenie do regat wraz z formularzem pomiarowym lub świadectwem 

żna zgłaszać internetowo na adres: 
tomaszpaterkowski@gemail.com do dnia 2.07.2015. 
Indywidualne zgłoszenia przyjmowane będą w biurze regat na przystani MDK w 
Morzyczynie w dn. 03.07.2015 w godz. 17.00-21.00 oraz w dniu 04.07.2015 w 

 

Wpisowe do regat wynosi 45 zł. od załogi. 
Wpisowe  załóg zgłaszanych w dniu regat. 04.07.2015 wynosi 60zł.

ścigu dla jachtów zgłaszających się tylko do wyś
LONG DYSTANS wynosi 30zł. 
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6. Program regat 
Otwarcie regat w dn. 04.07.2015 o godz. 10.00 na przystani MDK w Morzyczynie 
Gotowość startowa w dn. 04.07.2015 godz11.00 
Gotowość startowa w dn. 05.07.2015 godz. 10.30 
  
Planuje się rozegranie 5 wyścigów klasowych i jednego wyścigu długiego 
punktowanego oddzielnie. 
Regaty będą ważne po rozegraniu przynajmniej 1 wyścigu. 
 

 7. Instrukcja żeglugi 
     Instrukcja żeglugi dostępna będzie w biurze regat w dniu 03.07.2015 r. 
 
 
 

8. Punktacja 
W wyścigu długim nie będzie przeliczania czasu. Wyścig długi nie wlicza się do 
punktacji klasowej. 
 W regatach stosowany będzie system małych punktów zgodnie z Dodatkiem A 
PRŻ 2013-2016. 
 

            9. Kontrola sprzętu:  
 kontrola sprzętu w zakresie zgodności jachtu z przepisami klasowymi może 
zostać dokonana w dowolnym czasie podczas regat. Osobami uprawnionymi do 
przeprowadzenia kontroli wielkości zadeklarowanej przez zawodnika wartości 
współczynnika Vi oraz warunków zabudowy kabiny zgodnie z przepisami 
Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych i składania na piśmie 
raportów do Komisji Sędziowskiej ( pkt. 1.3 b Podręcznik Mierniczych 
Międzynarodowych) jest Kontroler Sprzętu Jarosław Bazylko 
 

10. Nagrody 
  Puchary i dyplomy dla jachtów na pierwszych miejscach w swojej grupie.     
Błękitna Wstęga i puchar dla najszybszego jachtu w wyścigu długim. Nagrody 
rzeczowe losowane wśród załóg. 

 
11.Odpowiedzialność  
Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia 
uczestnika regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę 
spowodowana przez zawodnika lub jego jacht.                                                 
Kapitan jest odpowiedzialny za wyposażenie jachtu zgodne z przepisami. 
Ubezpieczenie OC jachtu jest obowiązkowe 

12. Ubezpieczenie 
      Każdy uczestniczący jacht musi posiadać ubezpieczenie OC na czas regat. 

13.Adres organizatora 

Młodzieżowy dom Kultury w Stargardzie Szczecińskim 
ul. Portowa 3 
73 – 110 Stargard Szczeciński  
Tel 91(834-43-01) 
 

14. Miejsce regat 
Ośrodek wodny MDK 
ul. Szczecińska 10 A 



 73 -108 Morzyczyn 

15. Zakwaterowanie 

Organizator zapewnia bezpłatne skorzystanie z pola biwakowego na przystani 
MDK oraz parkingu dla samochodów i przyczep. 
Informacja dla ekip chcących skorzystać z odpłatnych noclegów: 
 

Motel Polonus  

 ul. Szczecińska 4 
73-108 Morzyczyn 
Tel./fax.: (91) 561-00-12 
Tel. kom.: 602-153-236 
www.motelpolonus.com 

 
HOTEL FENIX **  
ul. Szczecińska 12 
73-108 Morzyczyn 

http://www.fenix-hotel.pl 

Organizator życzy wszystkim uczestnikom sukcesów i zadowolenia z pobytu nad pięknym a mało 
znanym jeziorem Miedwie.  


