
 
ZAWIADOMIENIE O REGATACH

PUCHAR POLSKI JACHTÓW KABINOWYCH
PUCHAR POLSKI KATAMARANÓW

PUCHAR CHARZYKÓW 2010

Sponsorzy regat:

Organizator regat: Ludowy Klub Sportowy 89-606 Charzykowy ul. Rybacka 8
 
lks@charzykowy.pl
tel. (052) 3988160 

 Kontakt PPJK: Bogusław Lunitz 0 606 134 478; bodzio@lunitz.pl
 Kontakt PPK:  Seweryn Krajewski              0 515 285 835; seweryn@set.net.pl 

1. Termin i ranga regat: Puchar Charzyków 2010 rozegrany zostanie na wodach Jeziora 
Charzykowskiego w dniach 1-2 maja 2010 r. Regaty są eliminacjami Pucharu Polski 
Jachtów Kabinowych o współczynniku ”R”= 1, Pucharu Polski klasy Omega, oraz 
Pucharu Polski Katamaranów.

2. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2009 – 2012, 
zawiadomieniem o regatach cyklu PPJK 2010, przepisami pomiarowymi jednokadłubowych 
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jachtów kabinowych  Formuła PZŻ 2009 -2012, przepisami związków lub stowarzyszeń 
klas uczestniczących w regatach, niniejszym zawiadomieniem oraz Instrukcją Żeglugi.

3. Regaty rozegrane zostaną w klasach: T–1, T–2, T–3, OMEGA Sport, OMEGA Standard, 
ŻAGLE 500. Katamarany –  A-Cat , Top-Cat, F18, Open  – klasyfikowane w Pucharze 
Polski Katamaranów. Dla uznania regat za odbyte ustala się limit jachtów w 
poszczególnych klasach na 4 (cztery).

4. Klub posiada licencję PZŻ na organizowanie regat.
5. Biuro regat: Ludowy Klub Sportowy 89-606 Charzykowy ul. Rybacka 8; 

lks@charzykowy.pl
6. Port regat: Port Jachtowy Charzykowy ul. Rybacka. Organizator zapewnia nieodpłatne 

slipowanie i częściowo odpłatne wodowanie (25 zł od jachtu) przy pomocy dźwigu 
portowego 30 kwietnia w godzinach popołudniowych, 1maja w godzinach porannych, oraz 
wyciągnięcie łódek po zakończeniu regat 2 maja. Nieodpłatne cumowanie w porcie w 
okresie 30 kwietnia – 2  maja 2010 (włącznie), toalety.
Po zwodowaniu jachtów organizator odprowadza przyczepy do miejsca parkowania 
własnym transportem.

7. Zgłoszenia do regat: Od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia na stronie 
www.lks.charzykowy.pl, drogą elektroniczną na drukach zgłoszeń na adres: 
bodzio@lunitz.pl     (zgłoszenia będą uznane za ważne po dokonaniu opłaty startowej), oraz w 
biurze regat w dniu 30 kwietnia w godzinach 17:00 – 20:00 i 1 maja w godzinach 8:00 do 
9:00 na drukach dostarczonych przez organizatora, lub pobranych ze strony 
www.lks.charzykowy.pl
Dla uczestników, którzy dokonają zgłoszenia i opłaty do dnia 12.04. 2010 r. organizator  
zapewnia pamiątkowe koszulki „na wymiar” (dla pozostałych wg rozmiarów jakie 
pozostaną w dyspozycji organizatora). W tym celu na druku zgłoszenia należy podać 
rozmiary noszone przez załogi. Ludowy Klub Sportowy 89-606 Charzykowy, ul. Rybacka 8 
Nr konta  12 8147 0002 0010 6207 2000 0010 

8. Instrukcja Żeglugi i ew. komunikaty dostępne będą po zgłoszeniu się zawodników do 
regat.

9. Opłata startowa: 60,- zł (sześćdziesiąt złotych) od jachtu oraz 25,- zł (dwadzieścia pięć 
złotych) od osoby, w ramach których w sobotę 1 maja podczas wieczorku integracyjnego 
uczestnicy otrzymają ciepły posiłek, oraz napoje, kawę i ciasto.
Dla katamaranów 1-osobowych 60,- zł (sześćdziesiąt złotych) od łódki plus 25,- zł od osoby, 
2-osobowych 90,- zł (dziewięćdziesiąt złotych) od łódki, oraz 25,- zł od osoby 
(przeznaczone na posiłek i napoje w sobotę wieczorem).

10. Pomiary jachtów: możliwość przeprowadzenia pomiarów jachtu i żagli za częściową 
odpłatnością w kwocie 15,- zł od jachtu w dniu 30 kwietnia w godzinach wieczornych w 
Porcie Jachtowym Charzykowy.

11. Ważenie jachtów: możliwość zważenia jachtu za częściową odpłatnością 25,- zł od jachtu 
w dniu 30 kwietnia w godzinach wieczornych w Porcie Jachtowym Charzykowy.

12. Otwarcie regat: Otwarcie regat Puchar Charzyków 2010 odbędzie się w dniu 1 maja 2010 o 
godzinie 9:15 w Ludowym Klubie Sportowym w Charzykowach.

13. Start do I wyścigu: Planowany na godzinę 11:15 w dniu 1 maja 2010 r.
14. Starty do kolejnych wyścigów: zgodne z komunikatami Sędziego Głównego.
15. Wyścigi: Organizator planuje rozegranie 7-miu wyścigów (w tym jeden długodystansowy)

W przypadku rozegrania więcej niż trzech wyścigów najgorszy zostanie odrzucony.
 - 1 maja 2010 przewidywana godzina startu  11:15
 - 2 maja 2010 przewidywana godzina startu 10:00

16. Wyniki: W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani sternicy, którzy nie ukończyli 
żadnego wyścigu. Regaty zostaną uznane za odbyte po przeprowadzeniu przynajmniej 
jednego wyścigu.

17. Protesty: Zgodnie z częścią 5 PRŻ 2009-2012
18. Zakończenie regat: Zakończenie regat planuje się ok. godziny 16:00 w dniu 2 maja 2010r.
19. Nagrody:

- zwycięzcy poszczególnych klas otrzymają puchary medale i dyplomy 
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- zawodnicy sklasyfikowani na miejscach II– III otrzymają  medale i dyplomy 
- wszyscy uczestnicy otrzymają  pamiątkowe dyplomy 
- nagrody wg regulaminu sponsorów

20. Kategoria regat: „C” uczestnicy regat zobowiązani są do naklejenia na obu burtach znaków 
sponsorów regat dostarczonych przez Organizatora. 

21. Przepisy żeglugowe: Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania n/w 
przepisów żeglugowych:
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 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.).

22. Sternik jachtu: Osoba zgłoszona jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego 
prowadzenia („obsługiwania urządzenia sterowego”) jachtu będącego w wyścigu.

23. 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.

24. Na jachcie podczas wyścigu powinny znajdować się wszystkie osoby zgłoszone jako 
załoga. Wniosek (w formie pisemnej) o zmianę członka załogi należy złożyć przed 
rozpoczęciem wyścigu. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych za zgodą 
Sędziego Głównego.

25. Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje 
żadnej odpowiedzialności  za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłych w 
związku z udziałem w regatach – przed rozpoczęciem, podczas i po regatach. Żadna z 
czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat 
od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika 
lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

26. Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w 
postaci numeru, nazwy umieszczonych na żaglu, burtach jachtu.

27. Ubezpieczenie: sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas 
wyścigów polisę OC obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów. 
Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem do regat. Organizator zapewni w 
czasie przeznaczonym na zgłoszenie do regat, możliwość dokonania ubezpieczeń na czas 
regat.

   
Organizator

Ludowy Klub Sportowy
Charzykowy

    Noclegi: Organizator może zapewnić noclegi w hotelu na terenie Klubu (ceny i rezerwacja -   
       www.lks.charzykowy.pl)

           Kwatery prywatne
       Ośrodki wczasowe
       Dla bardziej wymagających hotel.

    Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje – ceny będą podane 10 dni przed planowanymi regatami 
       w zakładce PPJK - Komunikaty na stronie Organizatora   www.lks.charzykowy.pl
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