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Stowarzyszenie Miłośników 

Sportów Wodnych “VI-KING” 

 

„VII Puchar Wojta Gminy Człuchów” 

 
Człuchów 04–05.09.2010 

 

Zawiadomienie o regatach 
 

Dofinansowane przez: Urząd Gminy Człuchów,  
 
 

1. ORGANIZATOR 

 

1.1 Organizatorem regat jest VI-KING Człuchów przy współpracy z Urzędem Gminy Człuchów  

1.2 Regaty będą rozgrywane na akwenie jeziora Rychnowskiego w dniach 04 -05.09.2010 

 

2. PRZEPISY 

 

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych 

Żeglarstwa ISAF 2005-20012, przepisami klasowymi i Instrukcją Żeglugi 

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA, KONKURENCJE 

 

3.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu 

Uprawnie ISAF i przepisów PZ 

3.2 Regaty rozegrane zostaną w następujących klasach: klasy OPP"B", OPP  UKS, OPP Artom, 

3.3 Wpisowe do regat wynosi: 

Klasa Wpisowe 

          Jednoosobowe 20, 00 zł 

 

4. ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT 

 

4.1 Zgłoszenia w miejscu regat należy dokonywać w biurze regat w siedzibie „VI-KING" w 

Człuchowie w dniach 03.09.2010 w godz. 18.00 – 19.00 oraz 04.09.2010 w godz. 8.00 –9.30 

 

4.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących 

dokumentów: 

- Aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich) 



- Licencja sportowa zawodnika PZ 

- Ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1 000 000 EUR 

- Certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu 

- Licencja PZ na reklamowanie indywidualne, (jeżeli dotyczy) 

 

5.  PROGRAM 

 

5.1 Program regat będzie następujący: 

- 03.09.2010 (Piątek) 

18.00 – 19.00    Zgłoszenia ostateczne 

- 04.09.2010 (Sobota) 

8.00 – 9.30    Zgłoszenia ostateczne 

10.00      Uroczyste otwarcie regat 

11.00       Start do pierwszego wyścigu 

18.00      Ognisko integracyjne 

- 05.09.2010 (Niedziela) 

10.00      Start do wyścigów 

14.00      Uroczyste zakończenie wyścigów 

5.2 Planowane jest rozegranie 9 wyścigów 

5.3 W dniu 05.09.2010 sygnał ostrzeżenia nie może być podane później niż o godz. 12.30 

 

6.  INSTRUKCJE ŻEGLUGI 

 

Instrukcja żeglugi dostępna będzie po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat i 

wywieszona na oficjalnej tablicy ogłoszeń 

 

 

7. POMIARY 

 

Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i 

klasowymi zostaną dokonane podczas regat. 

 

8. TRASY 

 

Wyścigi rozgrywane będą na trasach stosowanych w regatach międzynarodowych. 

 

9. PUNKTACJA 

 

9.1 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów 

9.2  a) W przypadku rozegrania mniej niż 5 wyścigów, wszystkie wyniki jachtu w serii 

wyścigów liczone są do jego punktacji końcowej. 

b) W przypadku rozegrania 5 wyścigów jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony. 

c) W przypadku rozegrania 9 wyścigów dwa najgorsze rezultaty jachtu będą odrzucone.  

 

 

10. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW 

 

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają 

akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej 

 



11. 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. 

12. NAGRODY 

 

Zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach otrzymają dyplomy okolicznościowe i medale. 

 

13. ZASTRZEŻENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności 

wykonana lub niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia 

odpowiedzialności, za jaką kolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, 

wynikającą z udziału w regatach 

14. INFORMACJE DODATKOWE 

 

Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać od: 

Sławomir Tyrzyk tel. 604 100 428 

Eugeniusz Macugowski 601856788 

Dariusz Kłudka tel. 698 939 824 

www.vi-king.org 

e-mail: kontakt@vi-king.org 

 

 

 

15. ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE 

  Zajazd „EDEN” adres: Rychnowy 102, 77-300 Człuchów  

   Telefon : 059 832 17 56 

  „Łódzki” Ośrodek Wczasowy adres: Rychnowy 100 77-300 Człuchów  

   Telefon : 059 83 233 60 

 

 

Organizatorzy w imieniu swoim i patronów serdecznie zapraszają życząc dobrych 

wyników i miłego pobytu. 

 

 

http://www.vi-king.org/
mailto:kontakt@vi-king.org

