
ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Vaurien 

Gudowo 2017 

Termin i lokalizacja regat:   15/07 – 19/07/2017 GUDOWO. Jez. LUBIE 

Organizator: Yacht Club Jermak i Narodowy Związek Klasy Vaurien w Polsce, Powiat Drawski 

Kontakt : jermak@jermak.com 

Lech Borkowski    vaurien@agrofil.biz.pl  tel.: 601-084-011 

Piotr Jermakow      jermak@jermak.com  tel.: 604-666-550 

Roger Kulpinski      roger.kulpinski37@gmail.com  tel.: +33681552989 ; 608-270-904 

1. Regaty zostaną  rozegrane w dniach 15 – 19/07/2017, na jeziorze LUBIE, Wielkie Jeziora Drawskie 

Regaty są   zawodami   o  Międzynarodowe Mistrzostwo Polski Klasy Vaurien 

2. Biuro regat:  Przystań YC Jermak, Gudowo 31A, 78-500 Drawsko Pomorskie 

3. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017 - 2020 

http://www.sailing.org/tools/documents/WorldSailingRRS20172020-[20946].pdf , Przepisami 
Regatowymi Klasy Vaurien, oraz Instrukcją Żeglugi 

4. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu min trzech wyścigów 

5. Zgłoszenia do regat przyjmujemy w dniu 15/07/2017 r. w godz. od 1600 do 2000  

oraz w dniu 16/07/2017r w godzinach 0830  0930 na drukach dostarczonych przez 

organizatora 

6. Wpisowe do regat wynosi  250 zł od jachtu 

7. Instrukcja   Żeglugi zostanie opublikowana przez Sędziego Głównego Regat na tablicy ogłoszeń najpóźniej na 
jedną godzinę przed startem do pierwszego wyścigu.  

Wszystkie   inne   komunikaty   umieszczane   będą   na   tablicy   ogłoszeń   Komisji Sędziowskiej  

8. Organizator zapewnia nieodpłatnie: miejsce do wodowania i postoju jachtów, miejsca campingowe dla 
chętnych, parking dla samochodów oraz przyczep, sanitariaty oraz wsparcie szkutnicze I żaglomistrzowskie.  

9 .Uroczyste podniesienie bandery I proporca YCJ oraz rozpoczęcie regat odbędzie się 
15/07/2017 o godzinie 1700  

10. Start do I- go wyścigu planowany jest na godzinę 1130 w dniu 16/07/2017 

11. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego 

12. Sygnał ostrzeżenia do ostatniego wyścigu będzie podany nie później niż o godz. 1400 

w dniu 19/07/2017.  
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13. Przewiduje się rozegranie 12 wyścigów. W przypadku rozegrania więcej niż 7 wyścigów, 

najgorszy wynik zostanie odrzucony  

14. Do obliczenia wyników stosowany będzie system „Małych Punktów” 

15. Nagrody:      Zawodnicy   sklasyfikowani   na   miejscach   I  - III   otrzymują   puchary   

i dyplomy. 

16. Załogi   uczestniczące   w   regatach   mają   obowiązek   przestrzegania   przepisów 

żeglugowych: 

a) Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. Nr 5, poz. 43 z 

2001 r.) 

b) Rozporządzenie  Rady Ministrów  z dnia  6 maja  1997r, w  sprawie określenia 

warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 

358 z 1997r.) 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie 

przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 

2072 z 2003r.) 

d) Lokalnych przepisów  żeglugowych wydanych przez Dyrektora Urzędu  Żeglugi 

Śródlądowej 

17. 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 . 

18. Na jachcie  podczas wyścigu powinna znajdować  się  taka ilość  osób jaka została 

zgłoszona do regat. Wniosek (w formie pisemnej lub ustnej) o zmianę członka załogi 

należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu do Komisji Regatowej. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn 
losowych, za zgodą Sędziego Głównego 

19. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. 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 

20. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób 

albo śmierć wynikłą w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po 

regatach  



21. Ubezpieczenie:  sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas 

wyścigów   polisę   OC   obejmującą   w   swym   zakresie   zdarzenia   wynikłe   podczas 

wyścigów 

 

Za Yacht Club Jermak 

 

Piotr Jermakow - Jermak 

 


