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ZAWIADOMIENIE O REGATACH 
 

ORGANIZATOR 
Polskie Stowarzyszenie klasy 2020 
Pomorski Związek Żeglarski 
 
SPONSOR 
Pro-Air Sp. z o.o. 
 
MIEJSCE REGAT 
Regaty zostaną rozegrane na wodach Zatoki Gdańskiej w pobliżu portu jachtowego w Gdynia.  
Portem regat jest Marina Jacht Park w Gdyni. 
 
TERMINY REGAT 
Regaty odbędą się w terminie 16 maja 2021 r: 
 
1. PRZEPISY  

1.1. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z: 

• Przepisami Regatowymi Żeglarstwa World Sailing 

• Przepisami klasowymi Stowarzyszenia Klasy 2020. 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA, KLASY 
2.1. Regaty zostaną rozegrane na jachtach klasy 2020 dostarczonych przez producenta firmę  

Pro-Air Sp. z o.o. 
2.2. Sternicy muszą posiadać uprawnienia do prowadzenia łodzi zgodnie z obowiązującymi przepisami (min. 

patent żeglarza jachtowego lub aktualna licencja sportowa lub trenerska lub instruktorska). 
2.3. Opłatę startową w wysokości 100 zł należy uregulować w Biurze Regat do godziny 0945 w dniu Regat. 
2.4. Opłata protestowa wynosi 100 zł. 

3. BIURO REGAT 
3.1. Biuro regat będzie zlokalizowane na terenie Mariny Yacht Park mieszczącej się przy ul. Arkadiusza 

Rybickiego 4c, 81-340 Gdynia. 
3.2. Biuro regat będzie czynne od godziny 0800 w dniu regat. 

 
4. ZGŁOSZENIA I REJESTRACJA 

4.1. Zgłoszenia będą przyjmowane do godziny 0900 16.05.2021r. 
4.2. Zgłoszenia należy dokonać: 

• do 15.05.2021r na adres e-mail: nital@poczta.onet.pl lub telefonicznie +48 503 008 271 (0800-1600); 

• w dniu regat bezpośrednio w biurze regat. 
4.3. Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:  

• ubezpieczenie OC udziału w regatach; 

• dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia jachtu. 

• opłatę startową 
 

5. INSTRUKCJA ŻEGLUGI 
Instrukcja żeglugi będzie dostępna będzie w biurze regat. 

 
 
 

mailto:nital@poczta.onet.pl


6. PLAN CZASOWY 
 

16.05.2020  
(niedziela) 

0900 – 0945 Przegląd zgłoszeń, dokumentów, losowanie łodzi, przygotowanie do startu. 
0945 – 1000 Odprawa sterników i załóg. 
1000 – 1430 Otwarcie regat; start; regaty; zakończenie wyścigów. 
1430 – 1530 Klarowanie sprzętu. 
1530 – 1600 Ogłoszenie wyników. 

 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu ze względu na warunki pogodowe lub  
z innych przyczyn. 

7. TRASA 
7.1. Trasa regat (lub jej warianty) zostanie przedstawiona w instrukcji żeglugi.  
7.2. Przewiduje przeprowadzenie się 5 wyścigów.  
7.3. Regaty zostanąuznane za ważne przy rozegraniu minimum 2 wyścigów. 

8. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA 
Z wyjątkiem, gdy jest w niebezpieczeństwie, załodze w wyścigu nie wolno nadawać, ani odbierać transmisji 
głosowej lub danych, nie dostępnej dla wszystkich jachtów. Komisja Regatowa będzie kontaktować się 
z załogami jachtów na kanale podanym w Instrukcji Żeglugi. 

9. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
9.1. Wszyscy zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator 

nie ponosi odpowiedzialności za straty, uszkodzenie indywidulanego sprzętu lub osób lub śmierci 
uczestnika, wynikłych w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach zarówno 
na lądzie jak i na wodzie.  

9.2. Każdy sternik akceptuje powyższe warunki przez podpisanie formularza zgłoszeniowego.  
9.3. Zwraca się uwagę uczestników na Prawo Podstawowe Przepis 4 Przepisów Regatowych Żeglarstwa: 

„Sternik każdego jachtu jest indywidualnie odpowiedzialny za decyzję czy powinien wystartować, lub czy 
powinien kontynuować udział w wyścigu”. 

10. UBEZPIECZENIE 
Każdy uczestniczący w regatach jacht powinien posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  
w regatach. 

11. PRAWO DO WIZERUNKU 
Zgłaszając się do regat uczestnicy wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonego 
podczas regat w formie zdjęć i filmów oraz ich publikację i inne reprodukcje we wszystkich materiałach 
dotyczących regat. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli czyjś wizerunek jest objęty umową 
agencyjną, a dany uczestnik nie poinformował o tym swojej agencji, wszelkie roszczenia z tego tytułu będą 
niezasadne. 

 


