
Regaty NIVEA Błękitne Żagle 
Nieporęt, 03 - 04.09.2011 

 

 
ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

 
 
1. Organizator 
1.1 Organizatorem regat jest UKS FIR przy współpracy z Zarządem NSKO i Portem Jachtowym Nieporęt. 
1.2 Regaty rozgrywane będą w dniach 03 - 04.09.2011 r. na Jeziorze Zegrzyńskim, bazą regat jest Port Jachtowy 
Nieporęt, ul. Wojska Polskiego 3. 
 
2. Przepisy 
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF, 
zarządzeniami NSKO oraz regulaminem uczestnictwa w regatach NIVEA BŁĘKITNE ŻAGLE. 
 
3. Zgłoszenia do regat 
Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w Porcie Jachtowym Nieporęt w dniu 03.09.2011 r. w godz. od 08.00 – 
10.00 
 
4. Program regat 
 
03.09.2011  
08.00 10.00 - zgłoszenia do regat 
11.00 - otwarcie regat 
12.00 - 13.00 - wyścig NIVEA Błękitna Wstęga 
13.30  dwa wyścigi po trasie 
15.30 - 16.30 - catering w porcie 
16.30 - 19.00 - Park linowy + gry i zabawy 
19.00 - Tombola i spotkanie z Wilkiem Morskim  
20.00 - czas wolny 
 
04.09.2011  
10.00 - dwa wyścigi 
13.00 - catering w porcie 
15.00 - zakończenie regat 
 
5. Instrukcja Żeglugi 
Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat.  
 
6. Nagrody 
Zwycięzcy otrzymają nagrody zgodne z regulaminem programu NIVEA Błękitne Żagle. 
Wszyscy zawodnicy otrzymają medale, dyplomy i okolicznościowe upominki. 
 
7. Łodzie trenerów i obserwatorów 
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora 
regat podczas procedury zgłoszeń. 
 
8. Zastrzeżenie odpowiedzialności 
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub 
niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę 
spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht.Wszyscy zawodnicy muszą być ubezpieczeni oraz posiadać 
badania lekarskie zgodnie z ustaleniami PZŻ. 
 
9. Informacje i osoby kontaktowe 

UKS FIR 
Jerzy Jodłowski 
tel. 601316500 
uksfir@fir.com.pl 

 
10. Zakwaterowanie i wyżywienie 
10.1 Baza noclegowa 
http://www.regaty-zegrze.pl/index.php?id=Zestawienie_noclegow 
10.2 Wyżywienie 
Tawerna Portowa w Porcie Jachtowym NIEPORĘT Tel. 698822188  
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