
 

Mistrzostwa Polski Klasy MINI 230 
Rewa 29-30.09.2018 

 
 

1.    Regaty zostaną rozegrane w Rewie w dniach 29-30.09. 2018 r.  
2.    Biuro regat:  Miłorzębowa 2, 81-198 Mosty 
3.    Port regat:  przystań rybacka Rewa 
4.    Regaty zostaną rozegrane w klasie MINI 230 
5.    Regaty zostaną rozegrane zgodnie z: Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017 – 

2020, przepisami stowarzyszenia klasy MINI 230, niniejszym zawiadomieniem 
oraz instrukcją żeglugi.  

6.    Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego. 
7.   Zgłoszenia wstępne kontakt@mini230.pl i kontakt@minijachty.pl  

zakwalifikowani zawodnicy zostaną poinformowani mailowo. 
8.    Zgłoszenia do regat w dniu 29.09.2018 r. w godz. 08.00 – 09.00 
9.   Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zgłoszeniusię do regat. 
      Wpisowe do regat wynosi 350,00 zł (gdy organizator zapewnia sprzęt) lub 50 zł 
      dla armatorów MINI 230  

10. Otwarcie regat o godzinie 09.30 w dniu 29.09.2018 r. Rewa 
11. Wyścigi: planowany start do 1 wyścigu w dniu 29.09.2018 r. o godz.12.00.   
12. Starty dokolejnych wyścigów zgodnie z  komunikatem Sędziego Głównego. 

Przewiduje się rozegranie 5 wyścigów. W przypadku rozegrania 4 i więcej 
wyścigów najgorszy wynik zostanie odrzucony. 

13. W klasyfikacji końcowej nie zostaną ujęci zawodnicy, którzy nie ukończyli 
żadnego wyścigu. 

14. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu 1 wyścigu.    
15. Nagrody: 

* wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy;  
* osoby sklasyfikowane na miejscach I-III otrzymują puchary i medale; 

16. Sternik jachtu zgłaszający 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.  



17.    Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna 
z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia 
uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę 
spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach. 

18.    Ubezpieczenie: sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną 
naczas wyścigów polisę OC obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe 
podczas wyścigów. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem do 
regat. Organizator zapewni w czasie przeznaczonym na zgłoszenie do regat, 
możliwość dokonania ubezpieczeń na czas regat. 

 
 


