
 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH NADZIEJA SPORTU 2017 

 

Zawiadomienie o Regatach  

Nadzieja Sportu  

w klasie LASER 4,7, Standard, Radial  

oraz w klasie Optimist 

 

 

1. ORGANIZATOR 

1.1 Organizatorem regat jest Centrum Żeglarskie,  

 ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin.   

Organizator posiada licencję ZOZŻ na przeprowadzenie regat. 

1.2 Wyścigi odbędą się na Jeziorze Dąbie w dniach 21- 22.10.2017. 

 

2. PRZEPISY 

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z: 

 przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa WS 2017-2020; 

 przepisami Międzynarodowego Stowarzyszenia Klasy Laser; 

 przepisami Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist; 

 Instrukcją Żeglugi. 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA 

Każdy jacht klasy LASER oraz OPTIMIST może wziąć udział w regatach. 

 

4. ZGŁOSZENIA 

4.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy podczas procedury 

zgłoszeniowej przedstawią następujące dokumenty:  

• ubezpieczenie OC (łódki lub sternika z rozszerzeniem „na czas regat”); 

• dopuszczenie sędziego do regat; 

• opłacenie wpisowego. 

4.2 Zgłoszenia do regat przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres: 

biuro@centrumzeglarskie.pl do dnia 18.10.2017 r. 
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4.3 Wpisowe do regat wynosi 20,-  zł, wpłaty należy dokonać przed regatami   

w godzinach 8.00 – 10.00 w recepcji budynku noclegowego. Dokonanie wpłaty 

jest podstawą do startu w regatach. 

 

5. KLASY REGAT 

W każdej z klas prowadzony będzie podział na kategorie wiekowe i płci zgodnie  

z podziałem w krajowego systemu rywalizacji: 

 LASER 4,7 – do 15 lat, do 17 lat z podziałem na kategorie dziewcząt  

i chłopców; 

 RADIAL – OPEN  z podziałem na kategorie dziewcząt i chłopców; 

 STANDRARD – OPEN. 

 Optimist – grupa B, z podziałem na kategorie dziewcząt  

i chłopców. 

 

6. PROGRAM REGAT 

Sobota, 21.10.2017 r. 

 

11.45 – otwarcie regat połączone z uroczystością zakończenia sezonu;   

12.40 – odprawa trenerów, zawodników; 

13.30 – gotowość startowa do pierwszego wyścigu (przewidziane jest rozegranie 

dwóch wyścigów pierwszego dnia). 

   

Niedziela, 22.10.2017 r. 

 

11.00 – gotowość startowa do pierwszego wyścigu dnia (przewidziane jest rozegranie 

trzech wyścigów drugiego dnia) 

15.00 – zakończenie regat. 

     

7. INSTRUKCJA ŻEGLUGI 

Instrukcja Żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze 

regat. 
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8. PUNKTACJA 

8.1 Miejsca w regatach będą określane według systemu małych punktów. 

8.2 W przypadku rozegrania 4 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie 

odrzucony.  

8.3 Regaty zostaną uznane za ważne w przypadku rozegrania minimum 1 wyścigu.  

 

9. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Jacht, którego załoga wyrzuci śmieci do wody, może być ukarany decyzją Komisji 

Regat lub Zespołu Protestowego po rozpatrzeniu protestu. 

 

10. PRAWO DO WIZERUNKU 

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego 

wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji 

w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat. Nakłada się 

obowiązek umieszczenia na jachtach zgłoszonych do regat materiałów reklamowych 

organizatora. 

 

11. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna  

z czynności wykonana lub niewykonana przez  organizatorów nie zwalnia uczestników 

regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez 

zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.  

. 

12. ZAKWATEROWANIE 

 

1.Miejsca noclegowe w budynkach na terenie Centrum Żeglarskiego ul Przestrzenna 19, 

Szczecin, cennik na stronie  www.centrumzeglarskie.pl  

rezerwacja miejsc : recepcja@centrumzeglarskie.pl  tel. 91 461 53 91 

 

2.Możliwość rozbicia namiotu  

cennik na stronie  www.centrumzeglarskie.pl  

rezerwacja miejsc : recepcja@centrumzeglarskie.pl  tel. 91 461 53 91 
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ZBIORCZE ZGŁOSZENIE DO REGAT  
Szczecin, 21 - 22 października 2017 r. 

KLUB:…………………………………………………………………………………………………… 

Klasa Numer 

na 

żaglu 

Imię i nazwisko 

zawodnika 

Rocz

-nik 

Nr 

licencji 

OC Zezwolen

-ie na 

reklamę 

Data 

ważności 

badania 

lekarskiego 

        

        

        

        

        

 

Przyjmuję zobowiązania wynikające z ustaleń zawartych w Przepisach Regatowych Żeglarstwa,  

a w szczególności z Przepisu 4 Części 1. 

Zgłaszając się do regat zawodnik, a w przypadku osób niepełnoletnich opiekun/ trener, wyraża zgodę na bezpłatne 

wykorzystanie przez organizatorów i sponsorów wizerunku zawodnika utrwalonego na zdjęciach, filmach  

oraz innych reprodukcjach zrobionych w czasie trwania regat. 

 

Adres zgłaszającego się do regat (telefon kontaktowy): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data: ………………....                                                                                     …………………………………………. 

Potwierdzenie organizatora: ………………………..                                                             podpis kierownika ekipy 

Wpisowe: …………..                                                              Przyjmujący zgłoszenie:………………………….......... 


