
 

 

  

MISTRZOSTWA POLSKI KLAS NIEOLIMPIJSKICH 
 

 

Organizator: Uczniowski Klub Sportowy FIR przy współpracy z PZŻ i Portem Jachtowym Nieporęt. 
Regaty będą rozgrywane na akwenie Jeziora Zegrzyńskiego w Nieporęcie w dniach: 

23 – 25 SIERPNIA 2013 OKD, LAR, EUROPA, FD 
29 – 31 SIERPNIA  2013 420 

 

 
ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

 

 
1 PRZEPISY 
  

1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych             
Żeglarstwa ISAF.  

1.2 Dodatek P – Specjalne procedury dla przepisu 42 będzie miał zastosowanie. 
1.3 Decyzje zespołu protestowego będą ostateczne. Prawo do odwołań zostaje zniesione na 

podstawie PRŻ 70.5. 
 
2 REKLAMOWANIE 

 
Jachty mogą być zobowiązane do  noszenia reklam wybranych i dostarczonych przez 
organizatora. 

3 WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY 

 

3.1  Regaty rozegrane zostaną w następujących klasach: Laser Radial (mężczyźni), Europa, OK 
Dinghy, 420 – w kategoriach junior i open oraz FD. 

3.2 Zgłoszenia do regat należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: uksfir@fir.com.pl 
w terminie do 20.08.2013 r. Zgłoszenia nadesłane po upływie powyższego terminu 
podlegać będą opłacie wpisowego podwyższonej o 50% względem kwot określonych w 
punkcie 3.3 

3.3 Wpisowe do regat wynosi: 
 

Klasa Wpisowe Wpisowe w przypadku 
zgłoszenia  

po 20.08.2013 r. 

LAR, EUROPA, OKD 80 zł 120 zł 

FD, 420 120 zł 180 zł 

 

4  ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT 
 
4.1 Zgłoszeń finalnych w miejscu regat należy dokonać w biurze regat w Porcie Jachtowym 

Nieporęt: 
LAR, EUROPA, OKD, FD w dniu 22.08.2013 r.  w godzinach 17.00-19.00 lub 23.08.2013 
r. w godzinach 9.00-10.00.  

420 w dniu 28.08.2013 w godzinach 17.00-19.00 
4.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących 

dokumentów: 
 dowód wpłaty wpisowego do regat; 
 aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich); 
 licencja sportowa zawodnika PZŻ; 
 ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR; 

 certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu 
z ustalonym numerem klasowym  

 licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy). 



 

5 PROGRAM REGAT 

5.1  Program regat będzie następujący: 
 
    KLASY LAR, EUROPA, OKD, FD 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
  KLASA 420 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
5.2  Planowane jest rozegranie 9 wyścigów. 
5.3 Ostatniego dnia regat żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godzinie 

15.00. 
 
6  POMIARY 

Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami 
regatowymi i klasowymi mogą być dokonane podczas regat. 

 
7  INSTRUKCJA ŻEGLUGI 

Instrukcja żeglugi  będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat 

w Porcie Jachtowym Nieporęt.  
 
8 MIEJSCE REGAT 

8.1  Miejscem organizacji regat będzie Port Jachtowy Nieporęt 
8.2  Wyścigi rozgrywane będą na akwenie Jeziora Zegrzyńskiego (patelnia) 
 
9 TRASY  

Wyścigi rozgrywane będą na trasach trapezowych. 
 

10  PUNKTACJA  
 
10.1 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 3 wyścigów. 

10.2 (a) Gdy rozegranych zostało mniej niż 5 wyścigów, wynikiem punktowym jachtu w serii 
będzie łączna suma jego punktów ze wszystkich wyścigów. 

Dzień      Data Godziny Co 

       
Czwartek 

 
22.08.2013 

17.00-19.00  
19.30                          

Rejestracja zgłoszeń 
Odprawa kierowników ekip 

    

Piątek       23.08.2013 9.00-10.00 
10.30 
12.00                            

Rejestracja zgłoszeń 
Uroczyste rozpoczęcie 
Wyścigi 

    

Sobota 24.08.2013 11.00 

 

Wyścigi 

   

Niedziela 25.08.2013 11.00 
16.00 

Wyścigi 
Zakończenie regat 

Dzień      Data Godziny Co 

       
Środa 

 
28.08.2013 

17.00-19.00  
19.30                          

Rejestracja zgłoszeń 
Odprawa kierowników ekip 

    

Czwartek 29.08.2013 10.30 
12.00                            

Uroczyste rozpoczęcie 
Wyścigi 

Piątek       30.08.2013 11.00 Wyścigi 

    

Sobota 31.08.2013 11.00 
16.00 

Wyścigi 
Zakończenie regat  



 

(b) Gdy rozegranych zostało 5 i więcej wyścigów, wynikiem punktowym jachtu w serii 
będzie łączna suma jego punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem jej najgorszego 
wyniku punktowego. 

 
11  ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW 

11.1 Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają 
akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej. 

11.2 Wszystkie osoby prowadzące łodzie trenerów i obserwatorów mają obowiązek przedstawić 
ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR. 

 
12  PRAWA DO WIZERUNKU 

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego 

wizerunku przez organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w 
czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat. 

 
13  NAGRODY 

13.1  Zwycięzcy regat w poszczególnych klasach, konkurencjach i kategoriach otrzymują 
odpowiednio tytuły Mistrzów Polski. 

13.2  Zawodnicy, którzy zajmą miejsce 1-3 w poszczególnych klasach, konkurencjach i 
kategoriach otrzymają medale i nagrody okolicznościowe                

 
14 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 deskę windsurfingową, wynikającą z udziału w regatach. 

 
15 INFORMACJE DODATKOWE  

  
 Uczniowski Klub Sportowy FIR  

Ewa Jodłowska 601316510 
e-mail: uksfir@fir.com.pl 
strona: www.regaty-zegrze.pl 
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