
 

Puchar Starosty Powiatu Chojnickiego 
Charzykowy, 12-13 maja 2007 r. 

 
Zawiadomienie o Regatach 

 
 

1 ORGANIZATOR 
 
1.1 Organizatorem regat jest Ludowy Klub Sportowy Charzykowy przy współpracy ze Starostwem 

Powiatowym w Chojnicach.  
1.2  Regaty będą rozgrywane na akwenie jeziora Charzykowskiego w dniach 12-13 maja 2007 r. 
 
2 PRZEPISY 
  
  Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych 

śeglarstwa ISAF 2005-2008, przepisami PZś, przepisami klasowymi i Instrukcją śeglugi. 

3 WARUNKI UCZESTNICTWA, KONKURENCJE  
 
3.1  W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające  

z Kodeksu Uprawnień ISAF i przepisów PZś. 
3.2 Regaty rozegrane zostaną w następujących klasach: 470, 420, ISA 407, LAS, LAR, LAS 4,7, 

L’EQUIPE, OPTIMIST. 
3.3 Wpisowe do regat wynosi: 
  

Klasa Wpisowe 

420, 470 30,00 PLN 

L’EQUIPE 25,00 PLN 

ISA 407, LAS, LAR,  
LAS 4,7 

20,00 PLN 

OPTIMIST 
Ustalenia 
NSKO 2007 

 
4  ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT 
 
4.1 Zgłoszenia w miejscu regat naleŜy dokonać w biurze regat w siedzibie LKS Charzykowy,  

w Charzykowach w dniu 11 maja (piątek)  od godziny 18.00- 19.30 w sobotę w godzinach 8.30-
10.00  

4.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących 
dokumentów: 

• aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich); 
• licencja sportowa zawodnika PZś; 
• ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.000.000 EUR; 
• certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu; 
• licencja PZś na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy). 

5 PROGRAM REGAT 
 
5.1  Program regat będzie następujący: 
 



Sobota 12 maja 11.00 Start do pierwszego wyścigu regat 

  11.30 Start do pierwszego wyścigu dla OPP 

Niedziela 13 maja 10.00 Start do pierwszego wyścigu dnia 

  ok. 15.00 Zakończenie regat 

 
5.2  Planowane jest rozegranie 7 wyścigów. 
5.3 W dniu 13.05 sygnał ostrzeŜenia nie moŜe być podany później niŜ o godz. 14.00. 
 
6  INSTRUKCJA śEGLUGI 

 
Instrukcja Ŝeglugi dostępna będzie po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat  
i wywieszona na oficjalnej tablicy ogłoszeń. 

 
7  POMIARY 
 

Pomiary kontrolne sprzętu i wyposaŜenia 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 waŜne po rozegraniu 3 wyścigów. 
9.2 a)  W przypadku rozegrania mniej niŜ 5 wyścigów, wszystkie wyniki jachtu w serii wyścigów 

liczone są do jego punktacji końcowej.  
b) W przypadku rozegrania 5 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie 

odrzucony.  
 

10  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 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  NAGRODY  

Zwycięzcy w poszczególnych w poszczególnych konkurencjach otrzymają dyplomy 
okolicznościowe i puchary. 

  
14  ZASTRZEśENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI  

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. śadna 
z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od 
ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego 
jacht, czy deskę windsurfingową, wynikającą z udziału w regatach. 

 
15 INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE 

 
Ludowy Klub Sportowy Charzykowy 
Wojciech Rolbiecki – organizator 
Tel. (052) 39 88 160 
e-mail: lks@charzykowy.pl 
www.lks.charzykowy.pl 
 


