
SZCZECIŃSKI PUCHAR OPTIMISTA 
Szczecin (jez. D ąbie), 5-6.06.2010r. 

 
ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

 
1 ORGANIZATOR 
 
1.1 Organizatorem regat jest SEJK Pogoń Szczecin.  
1.2  Regaty będą rozgrywane na jeziorze Dąbie w dniach 5 – 6 czerwca 2010 roku. 
 
2 PRZEPISY 
  
2.1  Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi  śeglarstwa ISAF 2009-2012, 

Przepisami Klasowymi , Instrukcją śeglugi oraz niniejszym zawiadomieniem o regatach . 

3 WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY 
 
3.1  W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia potwierdzone 

dokumentami wymienionymi poniŜej, wymaganymi przy zgłoszeniach: 
• Aktualne badania lekarskie. 
• Licencja PZś 
• Dowód opłacenia składek NSKO 
• Certyfikat jachtu 
• Dowód rejestracyjny dla jachtu Optimist UKS startującego w gr.B 
• Zgoda na reklamy indywidualne 
• Polisa ubezpieczeniowa OC 
• Dowód wpłaty wpisowego.  

3.2 Regaty rozegrane zostaną w następujących klasach: OPP gr. A, gr. B 
3.3 Wpisowe do regat wynosi 30 zł.: 
  
 
4  ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT 
 
4.1 Zgłoszenia do regat naleŜy dokonać w biurze regat na terenie Mariny Pogoń (SEJK) w dniu 

4.06.2010r. (piątek) w godzinach 17.00- 21.00 oraz w dniu 5.06.2010r. (sobota) w godzinach 
8.00 – 9.30  

 

5 PROGRAM REGAT 

04.06.2010 r. pi ątek 

17.00 – 21.00   - przyjmowanie zgłoszeń 

05.06.2010 r. sobota  

8.00 - 9.30 - przyjmowanie zgłoszeń 
10.30  - otwarcie regat  
11.30  - start do pierwszego wyścigu dnia, następne wg kom. KR 
17.00  - festyn Ŝeglarski dla ekip 
21.00  - spotkanie z kierownikami ekip i trenerami  

06.06.2010 r. niedziela  

10.00  - start do kolejnego wyścigu 
15.30  - zakończenie regat, wręczenie nagród 

 
 



6  INSTRUKCJA śEGLUGI 
 
Instrukcja śeglugi będą dostępne podczas przyjmowania zgłoszeniowej w biurze regat w na 
terenie Mariny Pogoń (SEJK) oraz na Tablicy Ogłoszeń. 
 

 
7 TRASY I FORMAT ROZGRYWANIA REGAT 
 
 Zostanie podana w Instrukcji śeglugi.  
 
 
8  PUNKTACJA  
 
8.1 Stosowany będzie system małych  
8.2 Przewiduje się rozegranie maksymalnie 9-ciu wyścigów. Rezultat najgorszego wyścigu będzie 

odrzucony przy rozegraniu minimum 5 wyścigów. Przy rozegraniu minimum 9 wyścigów 
odrzucone zostaną rezultaty 2 najgorszych wyścigów.  Regaty zostaną uznane za waŜne przy 
rozegraniu min. 3 wyścigów. 
W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli Ŝadnego 
wyścigu lub zostali zdyskwalifikowani po ukończeniu. 
 

 
9  ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW 

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

 
 
10  NAGRODY 

� Za pierwsze, drugie i  trzecie miejsce (w grupach A i B): puchary. 
� Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i torby z upominkami. 
� Dla najliczniejszej ekipy i dla ekipy, która przyjedzie z najdalszej odległości: upominki. 
� Dla najmłodszego uczestnika: maskotka 
� Wśród wszystkich uczestników zostanie rozlosowana Nagroda Specjalna: weekendowy 

rejs promem UNITY LINE (dla zawodnika i 2 opiekunów) !!! 
 
 
11  ZASTRZEśENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI  

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. śadna 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. Zalecane jest ubezpieczenie NW. 
 
 

12  PRAWO DO WIZERUNKU  
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraŜa 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 INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE 
 

pozostałe informacje: www.sailing.info.pl  w zakładce „Regaty”. 
 

 
ZAPRASZAMY 


