
    
 

 

 

   
 

Zawiadomienie o regatach  

V Puchar Gór Świętokrzyskich im. Bernarda Piórkowskiego 
Mistrzostwa Polski Południowej 

w klasach: 
Optimist A, Optimist B, Optimist UKS (NBŻ) 

 
 
1. Miejsce i terminy regat 

1.1 Regaty rozegrane zostaną w dniach 3 - 4 października 2009 r.  
1.2 Port regat: zalew Cedzyna koło Kielc. Dojazd od strony Kielc ulicą Sandomier-
ską (ok. 12 km) trasą na Lublin, w miejscowości Cedzyna skręt w lewo. Ośrodek jest po-
łożony nad zalewem, przy tamie.  
1.3 W porcie jest parking strzeżony, gdzie można zostawić przyczepy i łódki od piątku.  
 

2. Zakwaterowanie i wyżywienie. 
 

2.1 Zakwaterowanie i wyżywienie ekipy załatwiają we własnym zakresie i na własny 
koszt.  
 
2.2 Polecamy zakwaterowanie w Zespole Placówek Szkolno Wychowawczych, ul. Jagiel-
lońska 30, Kielce (0 41) 366-18-67. Pokoje są ogrzewane i mają pościel.  
 
2.3 Wyżywienie w porcie regat. (dzieci: śniadanie + obiadokolacja = 27 zł, dorośli = 30 zł) 

Zamówienia Joanna Kamińska - 503161799    
LUB Bar „Tempo” w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45 (róg Panoramicznej) (041) 
366-30-94.  

 
2.4. Na ekipy przyjeżdżające w piątek wieczorem czeka w porcie rozpalony grill i poczę-
stunek.  
 
2.5 Aktualne informacje na temat zakwaterowania i wyżywienia znajdują się na stronie in-
ternetowej Klubu: www.zagle.kielce.com.pl  
 

3. Organizator regat 
 
3.1 Organizatorem regat jest  Uczniowski Klub Żeglarski „Zalew Kielce”, ul. Chodkiewicza 
87, 25-139 Kielce, tel. 501 458-100, e-mail: postmaster@zagle.kielce.com.pl   
3.2 Współorganizatorem jest Urząd Miejski w Kielcach i Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego. 

http://www.zagle.kielce.com.pl/�
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4. Program regat 
 
Piątek,  2 października 2009 r. 
godz. 18.00 - 22.00 – przyjazd, rozładunek sprzętu w porcie regat - Cedzyna  
Wyjazd do miejsca zakwaterowania – Kielce, Jagiellońska 30.  
 
Sobota, 3 października 2009 r. 
godz. 08.00 - 10.00 - przyjmowanie zgłoszeń do regat 
godz. 08:30 - śniadanie (jeśli było zamówione, to w porcie regat),  
godz. 10.00 - ceremonia otwarcia regat 
godz. 10.15 - odprawa kierowników ekip i trenerów 
godz. 11.00 - start do I wyścigu dnia, następne wyścigi wg. komunikatów Komisji Rega-
towej 
godz. 13:30 - 13:45 - po drugim wyścigu krótka przerwa na posiłek dla zawodników na 
wodzie (słodka bułka, picie w kartoniku), 
godz. 17.00 – obiadokolacja,  
 
Niedziela, 4 października 2009 r. 
godz. 08:30 – śniadanie,  
godz. 10.30 - start do I wyścigu dnia, następne wyścigi wg komunikatów Komisji Regato-
wej, ostatni wyścig rozpocznie się nie później niż o godz.13:30 
godz. 15.00 - ceremonia zakończenia regat, wręczenie nagród 
godz. 16:00 - 17:00 - obiad 
godz. 17.00 - wyjazd ekip 

5. Przepisy 
Regaty będą rozgrywane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2009 – 
2012 – wg definicji „przepisy”. 

6. Uczestnictwo  
 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia potwierdzone do-
kumentami wymienionymi w Informatorze NSKO. 

6. Zgłoszenia i termin pierwszego wyścigu 
6.1 Zgłoszenia imienne przyjmuje Sędzia Główny Marian Krupa. Zawodników można 
zgłaszać e-mailem „od teraz” lub w godz. 17.00-19.00 w dniu poprzedzającym pierwszy 
wyścig oraz w dniu pierwszego wyścigu do godziny 10:00.  
6.2 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu regat podany zostanie nie wcześniej niż o 
godzinie 10.30.  
6.3 Informacje o zgłoszeniach zakwaterowania i wyżywienia znajdują się w Pkt. 2. 

7. Kategorie zawodów 
  Regaty, których dotyczy zawiadomienie, będą zawodami kategorii C. 

8. Systemy punktacji  -  ocena wyników 
8.1 Stosowane będą systemy punktacji określone w Przepisach Regatowych Żeglarstwa 
ISAF 2009-2012. 
8.2 Planuje się rozegranie 7 wyścigów. 
8.3 Regaty będą uznane za ważne przy rozegraniu minimum 3 wyścigów. 
8.4 Najgorszy rezultat będzie odrzucany przy rozegraniu minimum 5-ciu wyścigów.  
8.5 W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli 

żadnego wyścigu lub zostali zdyskwalifikowani po ukończeniu. 

9. Instrukcje żeglugi 
Instrukcję żeglugi kierownicy ekip otrzymują w dniu wyścigu po dokonaniu zgłoszeń imien-
nych. 



    
 

 

10. Ochrona środowiska 
Jacht, którego załoga wyrzuci śmieci do wody, może być ukarany decyzją Komisji Regatowej 
lub Zespołu Protestowego po rozpatrzeniu protestu .  

11. Wpisowe do regat  wynosi 40 zł od każdego jachtu. 
 
12. Motorówki trenerów 
 
Wszystkie łodzie pomocnicze i motorówki trenerów uczestniczących w regatach należy akre-
dytować u organizatora regat.  
 
13. Regulamin nagród. 
Organizatorzy zapewniają niżej wymienione nagrody:  
 

PUCHARY 
 

Trzy pierwsze dziewczynki oraz trzech pierwszych chłopców osobno w każ-
dej klasyfikacji: Grupa A, Grupa B. Zawodnicy NBŻ – cztery komplety.  
 
Ponadto w Mistrzostwach Polski Południowej puchary za miejsca I – III w 
klasyfikacji generalnej i pamiątkowe medale za miejsca I - X.  
 
 
 
ŻAGLE „Juszczak” (jeden Klub może otrzymać tylko jeden żagiel) 
 
- I pula (dwa żagle OPP Juszczak) – dostają kolejno najliczniej reprezento-
wane kluby (licząc zawodników klasy Optimist, którzy ukończyli minimum 
jeden wyścig); jeśli kilka klubów ma tyle samo zawodników, a żagli nie wy-
starczy dla wszystkich, to żagiel jest między nimi losowany. 
          Przykład 1: Kluby A, B mają po 10 zawodników. Inne Kluby po 9 za-
wodników. Żagle dostają tylko Kluby A i B.  
          Przykład 2: Klub A (10 zawodników), Klub B (5), Klub C (5), Klub D 
(5). Żagiel dostaje Klub A, a Kluby B, C i D losują żagiel między sobą.   
 
- II pula (jeden żagiel OPP Juszczak) –  losowany wśród ekip z minimum 
pięcioma zawodnikami; wyłączona z losowania jest ekipa gospodarzy i eki-
py, które już dostały żagiel. 
 
- III pula (jeden żagiel OPP Juszczak) – dla najlepszego zawodnika gospo-
darzy.  
 
 
 
drobne upominki rzeczowe losowane wśród zawodników o łącznej wartości 
ok. 1500 - 2000 zł.  
 

 
Organizatorzy szacują, że łączna pula nagród (bez żagla dla najlepszego zawodnika gospo-
darzy) będzie miała wartość ok. 6000 zł.  ZAPRASZAMY!  
 
W porozumieniu z Sędzią Głównym organizatorzy mogą zastosować inny sposób podziału 
nagród, np. dopuszczając do losowania żagli ekipy z mniejszą ilością zawodników. Przyna-
leżność klubową ustala Sędzia Główny.  
 


