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Zawiadomienie o regatach 

Memoriał Juliusza Sieradzkiego 

 

Pomorski Związek Żeglarski i Stowarzyszenie Klasy Omega zapraszają do udziału w regatach                             

„Memoriał Juliusza Sieradzkiego”. 

 

1. Termin i miejsce regat 

 Regaty odbędą się w dniach 12-13 września 2015 r. na Zatoce Gdańskiej przy molo w Sopocie.      

 Bazą regat będzie Sopocki Klub Żeglarski Ergo Hestia Sopot. 

 

2. Organizator 

 Organizatorem regat jest: 

       Pomorski Związek Żeglarski 

       Aleja Jana Pawła II 11 

       81-345 Gdynia 

 

3. Zgłoszenia 

 Zgłoszenia dla jachtów klasy Omega sklasyfikowanych w Rankingu 2015. 

 W regatach może wystartować maksymalnie 12 załóg. 

  

 Pierwszeństwo startu mają według kolejności: 

 1. Mistrzowie Polski regat Flotowych i meczowych.  

 2. Medaliści Mistrzostw Polski 

 3. Zwycięzcy regat Pucharu Polski 

 4. Zdobywcy 2 i 3 miejsca regat rangi Pucharu Polski. 

 5. Według rankingu PZKO 

 

 Lista startowa będzie ogłoszona na stronie organizatora oraz Polskiego Związku Klasy Omega           

 do dnia 09.09.2015 

 

 Zgłoszenia należy przesyłać na adres info@klasaomega.pl  

 

 Rejestracja załóg do regat przyjmowane będą w biurze regat mieszczącym się w Sopockim Klubie 

 Żeglarskim Ergo Hestia Sopot w dniach: 

 11.09.2015 w godz. 18.00 – 20.00 

 12.09.2015 w godz. 08.00 – 09.00 
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4. Wpisowe do regat 

 Wpisowe do regat wynosi 100 zł od załogi dla klas OMEGA SPORT I OMEGA STANDARD W ramach 

 wpisowego zawodnikom przysługuje: okolicznościowy gadżet, wyżywienie (posiłki po regatach, grill 

 podczas biesiady żeglarskiej, napój). 

 

 Osoby towarzyszące mogą wykupić o organizatora identyfikatory uprawniające do wyżywienia           

 i uczestnictwa w pikniku żeglarskim. Koszt identyfikatora dla jednej osoby to 30 zł. 

 

5. Przepisy 

 Regaty będą przeprowadzone zgodnie z przepisami PRŻ 2013-2016, PZŻ oraz przepisami klasowymi    

 i Instrukcją Żeglugi. 

 

6. Procedura zgłoszeniowa 

 Dla klasy OMEGA SPORT i OMEGA STANDARD będą wymagane: 

 a) Ubezpieczenie OC uczestników regat 

 b) Certyfikat pomiarowy 

 c) Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego 

 

7. Odpowiedzialność za szkody i ubezpieczenia 

 Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi 

 żadnej odpowiedzialności za szkody osobowe i materialne przez siebie nie zawinione. 

 

8. Instrukcja żeglugi 

 Zawodnicy otrzymają instrukcję żeglugi po dopełnieniu formalności zgłoszeniowych. 

 Planowane jest rozegranie 12 wyścigów 

 Regaty zostaną zaliczone po odbyciu się trzech wyścigów. 

 

9. Program regat 

  

11.09.2015 piątek 

 18.00-20.00 - przyjmowanie zgłoszeń, pomiary techniczne 

 

12.09.2015 sobota 

 08.00-09.00 - przyjmowanie zgłoszeń, pomiary techniczne 

 10.00 - otwarcie regat 

 11.00 - start do pierwszego wyścigu  

 18.00 - posiłek po regatach, biesiada żeglarska 
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            13.09.2015 niedziela 

 10.00 - start do kolejnych wyścigów 

 14.00 - posiłek po regatach 

 15.00 - zakończenie regat 

 

10. Nagrody 

 Organizator w osobnym komunikacie przedstawi nagrody dla najlepszych zawodników regat. 

 

11. Pomiary 

 Każdy jacht musi posiadać certyfikat pomiarowy. Dodatkowo dokonane zostaną pomiary kontrolne 

 wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi. 

 

12. Prawo do wizerunku 

 Zgłaszający się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku 

 przez organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat 

 oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat. 

 

13. Łodzie trenerów i obserwatorów 

 Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji 

 organizatora regat. 

 

14. Noclegi 

 Hotel SKŻ Sopot 

 ul. Hestii 3 

 81-731 Sopot 

 T: +48 58 555 72 03 

 T: +48 885 815 820 

 F: +48 58 555 72 04 

 E: hotel@skz.sopot.pl 

 Pole kempingowe (teren SKŻ Sopot) tel. +48 58 555 72 00 

 

 Akademik Uniwersytetu Gdańskiego Sopot  

 Ul. Bitwy pod Płowcami 64 (100 m od biura regat) 

 T: + 48 58 551 20 68  

 


