
Przyjmujê zobowi¹zania wynikaj¹ce z zawiadomienia o regatach
Przyjmujê pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za prawid³owe wyposa¿enie za³ogi jachtu w
osobisty sprzêt ratunkowy a jacht w zbiorniki ( urz¹dzenia wypornoœciowe)

ZA£OGA
imiê, nazwisko, adres, tel.kontaktowy

imiê, nazwisko, adres, tel.kontaktowy

imiê, nazwisko, adres, tel.kontaktowy

imiê, nazwisko, adres, tel.kontaktowy

Oznaczenie jachtu(burta lub ¿agiel):

Stopieñ ¿eglarski

Adres e-mail

ulica, nr. domu/mieszkania, kod, miasto

Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych dal celów zwi¹zanych z organizacj¹ Regat i Targów BOATSHOW.
Dane osobowe bêd¹ przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz 1204)

16 - 17 lipca 2011

ZG£OSZENIE DO REGAT
PUCHAR POLSKI JACHTÓW KABINOWYCH 2011 



KWESTIONARIUSZ POMIAROWY 

1 Nazwisko i imiê Sternika   

2 Typ jachtu  

3 Nazwa jachtu  

4 Nr na ¿aglu  

5 Klasa w której jacht bêdzie p³ywa³  

6 Proszê wpisaæ  Vp (je¿eli jest znane)  

7 Proszê wpisaæ  Vi (je¿eli jest znane)  

Dane do obliczenia Vp 

Je¿eli jacht startuje w klasach T-1, T-2, T-3, OMEGA STANDARD 

8 Maksymalna powierzchnia ¿agli w kursie na wiatr (fok, grot) jakie jacht bêdzie u¿ywa³ Snw (m2)  

9 D³ugoœæ kad³uba L (m)  

10 Minimalna masa jachtu gotowego do regat M (T)  

 

Je¿eli jacht startuje w klasie SKIPPI 650, OMEGA SPORT, MICRO, ¯AGLE 500 

11 Maksymalna powierzchnia ¿agli w kursie na wiatr (fok, grot) jakie jacht bêdzie u¿ywa³ Snw (m2)  

12 Maksymalna powierzchnia spinakera lub genakera jakiego jacht bêdzie u¿ywa³ Ssp (m2)  

13 Powierzchnia grota Sgr (m2)  

14 D³ugoœæ kad³uba L (m)  

15 Minimalna masa jachtu gotowego do regat M (T)  

 

Dane do obliczenia Vi 

16 Wiek jachtu lub rok budowy Pw   

Odpowiedz na pytanie TAK / NIE 

Czy jacht jest wyposa¿ony w 

17 miecz szybrowy ? Pzan (0,5%)  

18 ¿agle kompozytowe ? P¿  (1%)  

19 maszt kompozytowe ?  Pt (3%)  

20 pasy balastowe ? Pb (0,5%)  

21 inne urz¹dzenia do balastowania (trapezy, skrzyd³a, deski, wysiêgniki itd.) ? Pb (2,5%)  

22 œrubê sta³¹ ? Pœ (- 1,5%)  

23 œrubê sk³adan¹ ? Pœ (- 0,5%)  

 

Oœwiadczenie zawodnika:  

Jacht spe³nia wszystkie warunki ogólne i warunki zabudowy wnêtrza dla klas T-1, lub T-2, lub T-3, lub 
inne zgodnie z Formu³¹ Pomiarow¹ PZ¯ 2007.  

TAK / NIE 

Jacht spe³nia warunki konstrukcyjne klasy ……………… TAK / NIE 

 
Dane podane przez zawodnika zostan¹ przeliczone wed³ug wzoru: 

 
 
 
 
 
 
Podpis osoby zg³aszaj¹cej jacht do regat ……………………………………………………………………… 
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