
 

 

ZAWIADOMIENIE o regatach 

NIVEA Błękitne Żagle w Kielcach 
 

1. TERMIN I MIEJSCE REGAT 
- Regaty rozegrane zostaną w dniach 8-9 sierpnia 2009r. Miejscem regat jest Zalew Kielecki, przy ul. 
Jesionowej (róg Zagnańskiej 110). 
- Start do pierwszego wyścigu regat w dniu 8 sierpnia 2009 r. o godz. 1130. 

2. ORGANIZATOR 

Organizatorem regat jest: Uczniowski Klub Sportowy „Zalew Kielce”  w Kielcach, kontakt: 501-458-100. 

3. BIURO REGAT 

Biuro Regat mieścić się będzie na terenie Klubu przy ul. Zagnańskiej 110. 

4. PRZEPISY 
- Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w: Przepisach Regatowych  Żeglarstwa 
ISAF 2009-2012, przepisami klasowymi, niniejszym zawiadomieniem i instrukcją żeglugi. 
- Dodatek P – kary natychmiastowe za naruszenie przepisu 42 ma zastosowanie. 
- Regaty określone są jako regaty kategorii „C”, zgodnie z Zarządzeniem 20 ISAF. 

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT 
5.1 Wstępnych zgłoszeń można dokonać faksem (041 2010992) lub mailem postmaster@zagle.kielce.com.pl . 
5.2 Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w Biurze Regat w dniu 8 sierpnia 2009 r. w godz. od 8:00 do 10:00.  
5.3 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów: 

• aktualne badanie lekarza sportowego;  
• ubezpieczenie OC 

6. WYMAGANIA DLA ZAWODNIKÓW 
- W regatach Nivea Błękitne Żagle mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni w 1998r i młodsi, startujący na 
dowolnym sprzęcie klasy Optimist i Optimist-UKS. W zawodach nie mogą startować:  zawodnicy gr. A, 
zawodnicy gr. B sklasyfikowani na miejscach od 1-150 w rankingu  w 2008r, oraz zawodnicy z pierwszej 50 w 
tegorocznym rankingu, 
 

7. PROGRAM REGAT 
Piątek, 7 sierpnia 2009 
godz. 18:00 – 20:00 zgłoszenia do regat 
 
Sobota, 8 sierpnia 2009 
 godz. 08:00 – 10:00 zgłoszenia do regat 
 godz. 10:30  otwarcie regat 
 godz. 11:30  start do biegu o „Błękitną Wstęgę” i  kolejnych wyścigów 
 godz. 15:30  wyścig oldboyów, 
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 godz. 16:30  obiad dla uczestników regat ufundowany przez organizatora NBŻ, 
 godz. 17:30  gry i zabawy zespołów NBŻ.  
 
Niedziela, 9 sierpnia 2009 
 godz. 10:00   wyścigi  
 godz. 13:00 – 14:00 koncert muzyki rozrywkowej, zabawy i konkursy na scenie,  
 godz. 15:00   uroczyste zakończenie regat, wręczenie nagród i pucharów 
 godz. 15:30 – 17:00 Koncert finałowy  

 

8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI 
Będzie ogłoszona i rozdana w dniu 8 sierpnia 2009 r. w biurze regat podczas przyjmowania zgłoszeń. 

9. TRASY I FORMAT ROZGRYWANIA REGAT. 
Regaty rozegrane zostaną na trasie ogłoszonej w  Instrukcji Żeglugi. 

10. PUNKTACJA 
Przewiduje się rozegranie 7 wyścigów. Przy rozegraniu 3 wyścigów regaty zostaną uznane za ważne. Przy 
rozegraniu 5 do 7 wyścigów najgorszy rezultat będzie odrzucony. 

11. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW 
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji 
organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej. 

12. PRAWA DO WIZERUNKU 
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez 
Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we 
wszystkich materiałach dotyczących regat. 

13. NAGRODY. 
Za zajęcie miejsca 1-3 w grupach wiekowych do 9 lat i powyżej 9 lat z podziałem na dziewczynki i chłopców 
wręczone zostaną puchary, wszystkim zawodnikom pamiątkowe dyplomy. 

14. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie 
wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę 
spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach. 

15. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 
W sobotę i niedzielę obiad dla zawodników i trenerów na terenie portu jachtowego. 

Baza hotelowa dostępna na stronie http://www.zagle.kielce.com.pl/?act=noc  

Organizator proponuje uczestnikom regat tanie zakwaterowanie i wyżywienie w Hotelu Arkadia , ul 
Urzędnicza 13, Kielce, Tel. 041 345-51-50 
 

 
Prezes Zarządu UKS Zalew Kielce 

                             Andrzej Kosmala 
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