
 

 

 

 

 

Boatshow CUP 2010 

  
  

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

  

MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI KLASY MICRO 

PUCHAR POLSKI JACHTÓW KABINOWYCH 2010 

ELIMINACJE PUCHARU POLSKI KLASY OMEGA  
  
ORGANIZATORZY:  
INTERSERVIS Sp. z o.o. Łódź. ul. Stefanowskiego 24 
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE Sp. z o.o. Poznań ul. Głogowska 14 

Organizatorzy Targów Żeglarstwa i Sportów Wodnych BOATSHOW 
Tel. 042/ 637 12 15; 042/ 637 13 59; Fax. 042/ 639 79 80 
www.boatshow.pl ; e-mail: grzegorz@boatshow.pl 

  
WSPÓŁPRACA:  

POLSKIE STOWARZYSZENIE KLASY MICRO 

tel. 601354416  

www.microclass.pl 

m.celmerowski@microclass.pl 
  
MAZURSKIE CENTRUM ŻEGLARSTWA 
Tel./fax 087/ 428 56 97, 087/ 428 51 59; www.gizycko-mcz.pl 

  
OŚRODEK ŻEGLARSKI LOK 
Tel./fax 087/ 428 14 08, 087/ 428 25 30, www.lok-mazury.pl 
   

1. Regaty zostaną rozegrane w dniach 17 - 18 lipca 2010 r. w Giżycku na jeziorze Niegocin. 

2. Biuro regat: Ośrodek żeglarski LOK - Giżycko ul.. Św. Brunona 4 (pawilon hotelowy). 

3. Port regat: Ośrodek Żeglarski LOK (nowy basen jachtowy). 

4. Uczestnicy regat zwolnieni są z opłaty portowej w dniach 16/17 i 17/18 lipca 2010 

 
5. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z: 
- Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF edycja 2009 -2012, 
- Zawiadomieniem o regatach cyklu Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2010, 
- Przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych Formuła Pomiarowa PZŻ 2009-

2012, 
- Przepisami Stowarzyszenia klasy Micro 
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- Przepisami związków lub stowarzyszeń klas uczestniczących w regatach 
- Niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcja żeglugi. 

 
6. Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego. 

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

 
8. Regaty zostaną rozegrane w klasach: T-1, T -2,T-3, Żagle 500,Omega Sport, Omega 

Standard(zgodnie z komunikatem nr 2/2009 KO PPJK), Micro ( dywizja Cruiser,Proto i Racer) oraz 

nie liczone do klasyfikacji PPJK Tango i klasa „Producentów” . Klasa „Producentów” będzie 

rozgrywana wg formuły wyrównawczej. 
 Istnieje możliwość wynajęcia jachtów klasy Omega Standard w firmie “Giżyckie Omegi”, Gajewo,ul. 

Suwalska 6e, tel/fax 087/ 428 20 14, tel. kom. 602 580 593 www.gizyckieomegi.com.pl 

 
9. Limit jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania regat za odbyte ustala sie na 

cztery. 

 
10. Przewiduje sie rozegranie 6 wyścigów, w klasie Micro 9. W przypadku rozegrania więcej niż 3 

wyścigów, najgorszy wynik zostanie odrzucony a drugi najgorszy wynik w klasie Micro przy 

rozegraniu 9 . 

 
11. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu jednego wyścigu. 

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

wyścigu. 

 
13. Zgłoszenia do regat należy dokonać w następujący sposób: 
a) Do dnia 10.07.2010 mailem: grzegorz@boatshow.pl ; familiant@wp.pl lub Faxem 042/ 639 79 80 

na drukach organizatora ( na stronie internetowej www.boatshow.pl ) 
 b) w dniu 16 .07.2010 r. w godz.16.00 - 20.00  i w dniu 17.07.2010r. w godz. 8.00 - 10.00 w biurze 

regat ( druki do pobrania na miejscu ) . 

 
14. Instrukcja żeglugi i opis tras będą dostępne dla zawodników po zgłoszeniu sie do regat. 

 
15. Wpisowe do regat wynosi 70 zł (od jachtu) oraz 30 zł od każdego członka załogi. 
W ramach wpisowego organizator zapewnia uczestnikom zwolnienie z opłaty portowej oraz udział w 
wieczorze integracyjnym w dniu 17.07.2010 r. 

 
16. Otwarcie regat nastąpi w dniu 17.07.2010 r. o godz.10.30 w Ośrodku LOK (nowy basen 

jachtowy).  

 
17. Planowany start do pierwszego wyścigu w dniu 17.07.2010 r. godz. 12.00 

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

 
19. Jacht zgłoszony do regat winien posiadać numery rejestracyjne lub znaki identyfikacyjne na 

żaglach. 

 
20. Kategoria regat “C” - uczestnicy są zobowiązani do naklejenia na obu burtach loga patrona 

medialnego: miesięcznika „ŻAGLE” i portalu WODNIACY.PL, organizatora cyklu PPJK 2010 oraz 

organizatora i sponsora eliminacji. 

 
21. 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 
-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.) 
- Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku z dnia 25 kwietnia 2006 r. w 

sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach 
wodnych.(Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego nr 29, poz. 411 oraz Woj. Podlaskiego 
nr 26, poz. 527 z 2004 roku). 

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

urządzenia sterowego) jachtu będącego w wyścigu. Nie dotyczy klasy Micro. 

 
23 . Zgłaszająca się do regat załoga jachtu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez 

organizatorów i sponsorów swego wizerunku, nazwiska, głosu w ośrodkach masowego przekazu w 

celu reklamy i promocji regat oraz w materiałach dotyczących regat. 

 
24. 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 wynikające z 

udziału w regatach. 

 
25. Każdy uczestniczący jacht musi być ubezpieczony posiadając ważne ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej na czas regat. Ze zgłoszeniem należy przedstawić dowód 
ubezpieczenia OC z adnotacją o uczestnictwie w regatach . Istnieje możliwość ubezpieczenia jachtu w 

Biurze Regat. 

 
26. Nocleg, wyżywienie oraz opłaty za korzystanie z sanitariatów we własnym zakresie. 

 
27. Dla uczestników regat koszty kształtują  się następująco: 
a) cena całodziennego wyżywienia w LOK 45 zł 
b) miejsce na polu namiotowym - gratis 
c) ważenie jachtu - 30 zł 
d) dźwig - 30 zł 
e) slipowanie – bezpłatne 

 
28. Ośrodek Żeglarski LOK świadczy odpłatne usługi w zakresie korzystania z tawerny, sanitariatów, 

parkingu, warsztatu szkutniczego, wymiany butli gazowych. 
Bliższe informacje na stronie internetowej www.lok-mazury.pl 

   

  

 

  

 


