
 

 

   

Zawiadomienie o Regatach 
 

 

Organizator: Jacht Klub Wrocław 

Współorganizator: Klub Sportów Wodnych „HUTNIK” Pogoria 

Tel. +48 503 772 114, e-mail: kontakt@jachtklub.wroclaw.pl 

1. Termin i miejsce regat 

Regaty zostaną rozegrane w dniach 11-12 września 2021 roku na akwenie Jezioro 

Pogoria I w Dąbrowie Górniczej, 41-303 

 

2. Biuro regat 

Biuro regat: Żeglarska 10a, 41-303 Dąbrowa Górnicza 

 

3. Port regat 

Port regat: przystań KSW „HUTNIK” Pogoria, Żeglarska 10a, 41-303 Dąbrowa Górnicza 

 

4. Przepisy 

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z: 

4.1. Właściwymi przepisami Polskiego Związku Żeglarskiego. 

4.2. Przepisami klasy omega standard. 

4.3. Niniejszym zawiadomieniem. 

4.4. Instrukcją żeglugi. 

4.5. Komunikatami Sędziego Głównego podanymi w dniu regat. 

 

5. Instrukcja żeglugi i opis tras 

Instrukcja żeglugi i opis tras będą dostępne dla zawodników w biurze regat po zgłoszeniu 

się do regat.  
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6. Klasy 

Regaty zostaną rozegrane w klasie omega turystyczna na jachtach dostarczonych przez 

Organizatora i Współorganizatora z takielunkiem bez istotnych zmian od stanu 

zastanego. 

 

7. Punktacja i organizacja regat 

7.1. Stosowany będzie system małych punktów. 

7.2. Regaty będą rozgrywane w systemie przesiadkowym. 

7.3. Liczba rozegranych biegów zostanie ustalona przez Sędziego Głównego i będzie 

zależna od liczby załóg. 

7.4. W przypadku rozegrania 4 i więcej wyścigów najgorszy wynik zostanie odrzucony. 

7.5. W przypadku rozegrania 9 i więcej wyścigów najgorsze dwa wyniki zostaną 

odrzucone. 

7.6. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowane załogi, które nie ukończą żadnego 

wyścigu, lub zostaną we wszystkich wyścigach zdyskwalifikowane.  

7.7. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu co najmniej 1 wyścigu. 

7.8. Szczegółowy sposób organizacji regat zostanie przedstawiony przez Sędziego 

Głównego regat przed startem do pierwszego wyścigu. 

 

8. Zgłoszenia do regat 

8.1. Wstępne zgłoszenia do regat prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres 

kontakt@jachtklub.wroclaw.pl podając w temacie wiadomości „zgłoszenie do regat 

11.09.2021”. 

8.2. Ostateczne zgłoszenia do regat należy składać w biurze regat dnia 11.09.2021 od 

godziny 0930 do 1030 na drukach dostarczonych przez Organizatora. 

 

9. Otwarcie regat 

Otwarcie regat nastąpi 11.09.2021 o godzinie 1100. 

 

10. Sternicy i załogi 

10.1. Sternicy muszą posiadać patent co najmniej żeglarza jachtowego. 

10.2. Załogi muszą składać się z co najmniej 3 osób 

 

11. Wpisowe do regat 

Wpisowe do regat wynosi: 

11.1. 75 zł od osoby będącej członkiem Jacht Klubu Wrocław z aktualnie 

opłaconymi składkami. 

11.2. 100 zł od pozostałych osób. 

 

12. Program regat 

 

11.09.2021: 

0930 – 1030 Przyjmowanie zgłoszeń do regat, 

1100  Otwarcie regat i losowanie jachtów, 

1155  Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu, 

1900  Spotkanie integracyjne uczestników regat. 

12.09.2021: 
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1025  Sygnał ostrzeżenia do kolejnego wyścigu, 

1355  Żaden sygnał ostrzeżenia nie będzie podany później, 

1600  Zakończenie regat. 

13. Nagrody 

13.1. Za zajęcie miejsc 1 – 3 przewidziane są dyplomy, puchary i nagrody. 

13.2. Za zajęcie miejsc powyżej 3 przewidziane są dyplomy. 

 

14. Prawo do wizerunku 

Osoby biorące udział w regatach wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez 

organizatorów swojego wizerunku, nazwiska, głosu w środkach masowego przekazu w 

celu reklamy i promocji regat oraz działalności organizatorów.  

 

15. Zastrzeżenie odpowiedzialności 

Zawodnicy uczestniczą w regatach na własne ryzyko i odpowiadają za wyrządzone 

szkody. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub 

osób albo śmierci wynikłych w związku z udziałem w regatach - przed rozpoczęciem, 

podczas oraz po regatach. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez 

Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za 

jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w 

regatach. 

 

16. Dane osobowe 

Osoby uczestniczące w regatach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych 

osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem regat. Wyniki rywalizacji oraz 

zarejestrowane podczas regat materiały fotograficzne, dźwiękowe i filmowe mogą zostać 

opublikowane w zasobach publicznych Organizatora oraz w innych mediach. 

 

 

W imieniu Organizatora regat 

 

 
komandor Jacht Klubu Wrocław, Anna Dobrzańska 


