UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "ŻEGLARZ"

51-008 Wrocław, ul. Osobowicka 70
http://www.uks-zeglarz.pl

Wrocław 24.04.2015

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
„Puchar Polski Południowo-Zachodniej”
oraz
"Puchar Starosty Powiatu Wrocławskiego"
i "Puchar Wójta Gminy Mietków"
1. MIEJSCE I TERMIN REGAT
Regaty rozegrane zostaną w dniach 20-21 czerwca 2015 r. na Zalewie Mietkowskim.
Planowany start do I wyścigu w dniu 20 czerwca 2015r. o godz. 11.00. Starty do
kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego. Start do ostatniego
wyścigu drugiego dnia o godzinie 13:30.
Bazą regat i miejscem trzymania sprzętu oraz slipowania będzie Stanica Wędkarska
Polskiego Związku Wędkarskiego w Borzygniewie
(http://www.pzw.org.pl/wroclaw/cms/9041/stanica_polozenie_i_kontakt).
Klasy sportowe ścigać się będą w regatach o Puchar Polski Południowo-Zachodniej.
Dla klas sportowych przewiduje się rozegranie 8 wyścigów.
Klasa Omega ścigać się będzie w regatach o Puchar Starosty Powiatu
Wrocławskiego. Puchar Wójta Gminy Mietków odbędzie się w formule "open". Dla Omeg
przewiduje się rozegranie 5 wyścigów
Regaty będą dwudniowe jedynie o Pucharze Wójta Gminy Mietków zadecyduje jeden
wyścig rozegrany w niedzielę ze startu wspólnego na brzegu.
2. ORGANIZATORZY
UKS „ŻEGLARZ” WROCŁAW
Ul. Osobowicka 70, 51-008 Wrocław
info@uks-zeglarz.pl
Cyprian Kołodziejczyk tel. 664 135 915

WROCŁAWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI
Ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław
Maciej Dąbrowski, tel. 600 309 909
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3. BIURO REGAT
Biuro regat dla mieścić się będzie na przystani Stanicy Wędkarskiej Polskiego Związku
Wędkarskiego w Borzygniewie.
3. PROGRAM REGAT
19.06.2015 - piątek
17:00 – 20:00 - przyjmowanie zgłoszeń
20.06.2025 - sobota
8:00–9:00 - zgłoszenia
9:30 - uroczyste otwarcie regat
10:00 - odprawa z SG regat
10:55 - sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
21.06.2025 - niedziela
10:25 - sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
14:00 - start regat o Puchar Wójta Gminy Mietków
16.00 - uroczyste zakończenie regat na terenie Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji
Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie .

4. STARTUJĄCE KLASY
Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach łodzi:
• Optimist gr. A
• Optimist gr. B
• Laser 4,7 - (dziewczęta/chłopcy)
• Laser Radial - (dziewczęta/chłopcy)
• Cadet
• Omega
oraz inne klasy pod warunkiem zgłoszenia do zawodów minimum 3 łodzi w danej klasie. Nie
dotyczy to Regat o Puchar Wójta Gminy Mietków, które są w formule "open"

5. PRZEPISY i FORMAT REGAT
• Regaty rozegrane zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF,
przepisami klasowymi, niniejszym zawiadomieniem, Instrukcją Żeglugi i oficjalnymi
komunikatami Komisji Sędziowskiej. W przypadku rozbieżności pomiędzy Instrukcją
Żeglugi a niniejszym zawiadomieniem, Instrukcja Żeglugi będzie nadrzędna.
Instrukcja żeglugi wywieszona będzie w dniu przyjmowania zgłoszeń w biurze regat
• Stosowane będą systemy punktacji określone w Przepisach Regatowych Żeglarstwa
ISAF edycji 2013 – 2016
• Regaty będą ważne przy rozegraniu minimum 3 wyścigów, po 4 wyścigach jeden
najgorszy rezultat zostanie odrzucony.

6. ZGŁOSZENIA
WSTĘPNE
Zgłoszeń wstępnych należy dokonywać do dnia 17.06.2015 drogą elektroniczną na adres
e-mail: info@uks-zeglarz.pl. lub na portalu http://www.zgloszenia-online.pl/ (za wyjątkiem
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klasy Omaga). Druki zgłoszeń dla zawodników, którzy nie zgłoszą się poprzez portal
internetowy do pobrania ze strony http://www.uks-zeglarz.pl/ w zakładce "do pobrania" "druki dotyczące regat". Wszystkie przelewy za wpisowe muszą wpłynąć na konto
organizatora najdalej w dniu 17.06.2015.
NA MIEJSCU REGAT
Zgłoszeń finalnych należy dokonać na miejscu w biurze regat w wyznaczonych
godzinach.
Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie
następujących dokumentów:
Zgłoszenie dla klas sportowych
• aktualne badania lekarskie
• ubezpieczenie OC
• potwierdzenie opłacenia wpisowego.
Zgłoszenie dla omegi i i regat o Puchar Wójta Gminy Mietków
• aktualne badania lekarskie lub oświadczenie rodziców (przy osobach niepełnoletnich)
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do brania udziału w regatach,
• ubezpieczenie OC lub podpisanie stosownego oświadczenia.
• potwierdzenie opłacenia wpisowego.
7. WPISOWE
Będzie pobierane wpisowe. Wpisowe do regat dla zgłoszeń dokonanych i opłaconych do
dnia 17.06.2015 wynosi 50zł od osoby a przy jachtach wieloosobowych 80zł od jachtu. Po
17 czerwca wpisowe będzie wyższe o 10zł. Istnieje możliwość opłacenia wpisowego na
miejscu podczas zgłoszenia.
Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty wpisowego lub potwierdzenie przelewu
na konto Organizatora z dopiskiem "wpisowe - Puchar Polski Południowo-Zachodniej".
8. NAGRODY
Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymaja pamiątkowe puchary i nagrody a wszyscy
uczestnicy regat dyplomy i upominki. Wśród uczestników rozlosowane zostaną nagrody
specjalne.
Dodatkowo w klasie Optimist zostaną uhonorowani zawodnicy do 9 lat oraz najmłodszy
uczestnik regat.
9. INFORMACJE DODATKOWE
1. Regaty są objęte ujęte w cyklach: Południowej Ligi Optimista, Pucharu Polski
Lasera i Pucharu Dolnego Śląska.
2. Trasa regat zostanie podana w instrukcji żeglugi
3. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody jakie wynikną
w trakcie regat z ich winy. Obowiązkowe jest posiadanie ubezpieczenie OC.
4. Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie
identyfikacyjne w postaci numeru umieszczonych na żaglu lub nazwy na burtach
jachtu.
5. Sternik jachtu: Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego
prowadzenia ("obsługiwania urządzenia sterowego") jachtu będącego w wyścigu.
6. Na jachcie podczas wyścigu powinny znajdować się wszystkie osoby zgłoszone
jako załoga. Wniosek (w formie pisemnej) o zmianę członka załogi należy złożyć
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przed rozpoczęciem wyścigu. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych
za zgodą Sędziego Głównego.
7. Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach
wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
8. Załoga jachtu zgłaszająca 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.
9. 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.
10. Baza noclegowa:
Zajazd Stanica M&S - Mirosławice ul. Lotnicza 30 (15km/15min od Borzygniewa)
tel. 71 316-27-80
kwatery Borzygniew –
1. 14 miejsc – tel. 606 141 468
2. 24 miejsca – tel. 609 102 849
Ośrodek PZW w Borzygniewie – kontakt telefoniczny do organizatora lub na
info@uks-zeglarz.pl
10. SPONSORZY GŁÓWNI

11. PATRONI

12. POTRONI MEDIALNI

Serdecznie zapraszamy
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