
 

 

 

 
 

III PUCHAR KOMANDORÓW 
14 czerwca 2014 roku, Ostrów Wielkopolski 

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 
 
 

1. ORGANIZATOR 
 Organizatorem głównym regat jest komandor UKŻ “TRAWERS” w Ostrowie Wielkopolskim,  

ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski,  
e-mail: p.koniarek@gmail.com lub biuro@ukztrawers.pl  

 
2. MIEJSCE ROZGRYWANIA REGAT 

Regaty zostaną rozegrane dnia 14.06.2014 r. w Ostrowie Wielkopolskim na Zalewie Piaski-
Szczygliczka, ul. Strumykowa – przystań jachtowa UKŻ „TRAWERS”. 

 
3. WSTĘPNY PROGRAM REGAT 
3.1.  a. Otwarcie biura regat    godz. 10:00 

 b. Przyjmowanie zgłoszeń   godz. 10:00-10:30 
c.  Pierwsza odprawa sterników  godz. 10:30 – instrukcja żeglugi (szkolenie)  
d.  Otwarcie regat    godz. 11:00 
e.  Sygnał ostrzeżenia do  

 pierwszego meczu    godz. 11:30 
f. Spotkanie z arbitrami   po rundzie eliminacyjnej 
g.  Zakończenie regat    około godz. 16:00 

3.2. Zawodnicy mają obowiązek uczestniczenia w: 
a. Pierwszej odprawie sterników. 
b. Spotkaniach z arbitrami. 
c. Zakończeniu regat. 

 
4. ZAŁOGI UPRAWNIONE DO UCZESTNICTWA W REGATACH 
4.1. Max 5. załóg zostanie dopuszczonych do wzięcia udziału w regatach - fundatorzy pucharu. 
4.2. Aby zachować uprawnienie do startu w regatach, każda załoga (klub) powinna potwierdzić 

uczestnictwo e-mailem do dnia 13-06-2014 r.  
4.3. Brak zgłoszenia wstępnego w terminie określonym w punkcie 4.2. jest jednoznaczne z rezygnacją z 

udziału w regatach i upoważnia organizatora do podjęcia decyzji o zredukowaniu liczby startujących.  
 

5. ZGŁOSZENIA 
5.1. Zawodnicy przyjęci będą do regat po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w miejscu regat. 
5.2. Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących 

dokumentów:  
a. dowód wpłaty wpisowego do regat (opłata wpisowego); 
b. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania żeglarstwa;  
c. ubezpieczenie OC;  

5.3. Wpisowe do regat wynosi 15 zł od zawodnika i musi być opłacone w trakcie procedury zgłoszeniowej 
w miejscu regat. 

5.4. W przypadku uszkodzenia jachtu o wysokości strat decyduje Organizator zanim dopuści załogę do 
dalszego uczestnictwa w regatach. 

 
6. PRZEPISY 
6.1. W regatach obowiązywać będą przepisy zdefiniowane w Przepisach Regatowych Żeglarstwa 2013-

2016, zawiadomieniu o regatach, instrukcji żeglugi i regulaminie Pucharu KOZŻ w Match Racingu. 



6.2. W przypadku konfliktu między przepisami zawartymi w zawiadomieniu o regatach, a przepisami w 
instrukcji żeglugi, przepisy ujęte w instrukcji będą obowiązujące. 

6.3. Decyzje zespołu protestowego - arbitra, będą ostateczne. 
 

7. JACHTY I ŻAGLE 
7.1. Regaty zostaną rozegrane na łodziach klasy Omega. 
7.2. Organizatorzy dostarczą 2 jachty. 
7.3. Jachty wyposażone będą w żagle turystyczne. 

 
8. ZAŁOGA (WŁĄCZAJĄC STERNIKA) 
8.1. Na jachtach startują komandorzy/prezesi, zarządy, władze oraz działacze - kadra  zaproszonych 

klubów/okręgu. 
8.2. Gdy zgłoszony sternik z nieoczekiwanych powodów nie może kontynuować regat, zespół protestowy 

może zezwolić na zastąpienie sternika.  
 

9. FORMAT REGAT 
9.1. Zostanie zastosowany następujący format wyścigów: runda eliminacyjna „każdy z każdym” i runda 

„finałowa”. 
9.2. Zwycięzca rundy finałowej - „petit final”, spotka się z obrońcą pucharu w „grand final”.   
9.3. Organizator może zmienić format, zwiększyć lub zmniejszyć ilość rund jeżeli panujące warunki nie 

pozwalają na ukończenie planowanego formatu. 
 
10. TRASA 

Obowiązywać będzie prawoskrętna trasa dwóch okrążeń „na wiatr / z wiatrem” z metą na kursie 
z wiatrem. 
 

11. REKLAMOWANIE 
 Zamieszczanie flag, rozprowadzenie ulotek, gadżetów oraz reklamowanie się każdymi innymi 

środkami na terenie i w czasie trwania imprezy musi zostać uzgodnione z organizatorem regat. 
 

12. NAGRODY 
Zostaną przyznane następujące nagrody: puchar przechodni za zwycięstwo, dyplomy dla wszystkich. 

 
13.  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. 

 

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 jacht, wynikającą z 
udziału w regatach. 
 

15. ZAPROSZENIA 
Zgłoszenia będą potwierdzane tylko od zaproszonych sterników (klubów).  

 
16.  INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE 

Organizator przewiduje poczęstunek dla uczestników regat w czasie trwania zawodów i organizuje 
bankiet komandorski, na który zaprasza 18 czerwca br. o godz. 19:00 do Restauracji „Mleczna Perła” 
w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wrocławska 59 - wjazd od ul. Klonowicza. Napoje we własnym 
zakresie.  
Dodatkowych informacji udziela Piotr Koniarek,  
tel. 601715010, e-mail:p.koniarek@gmail.com 

 
 

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszam 
 

komandor Piotr Koniarek 
 
 
 
Opublikowano: 04-06-2014 r. 


