
 

 
 

 
 

XXX Regaty o Srebrny śagiel Optimista 
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Jez. Kierskie, Pozna ń, Poland 

 
ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

 
Organizowanych przez 

 
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 

ul. Wilków Morskich 17/19,  
60 – 480 Poznań  

POLAND 
 

Sponsor generalny: 
 

 



 
 

 
1. Przepisy  

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych 
śeglarstwa ISAF 2005-2008 oraz regulaminem NSKO 2007.  

 
2. Warunki uczestnictwa  

W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień 
ISAF oraz następujące dokumenty, które naleŜy przedstawić podczas procedury zgłoszeniowej:  

    - dowód wpłaty wpisowego do regat w kwocie: 40,- PLN; 
    - ksiąŜeczka zdrowia sportowca z aktualnym wpisem; 
    - licencję sportową zawodnika PZś; 
 - licencję zawodnika grupy A lub B wydana przez NSKO na 2007 rok  
    - ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną, co najmniej 1.000.000 PLN;  
    - certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu; 

- dowód rejestracyjny jachtu Optimist UKS startującego w grupie B; 
    - zgodę PZś na reklamowanie indywidualne.  
 
3. Klasy  

Regaty rozegrane zostaną w klasach i konkurencjach: 
    Optimist grupa A. 
    Optimist grupa B – regaty ze współczynnikiem 2,5. 

Zawodnicy zagraniczni urodzeni w 1992 i 1993 roku startują w grupie A. 
 
4. Zgłoszenia  

Zgłoszenia do regat naleŜy przesłać do organizatora na adres jak w punkcie 1. 
Zgłoszenia ostateczne będą przyjmowane w dniu 2.08.2007 w godzinach 17.00 – 20.00  
oraz w dniu  3.08.2007 w godzinach 8.00 – 9.00. 

 
5. Program regat  
 

Czwartek 02.08  17.00 - 20.00  Rejestracja zgłoszeń w biurze regat  
Piątek  03.08  08.00 – 09.00  Rejestracja zgłoszeń w biurze regat  
Piątek 05.08 11.00 Sygnał ostrzeŜenia do pierwszego wyścigu 
Sobota 

Niedziela  
04.08  
05.08 10.30 Gotowość startowa 

Sobota 04.08 ok. 16.00 Wyścig oldbojów (powyŜej 30 lat) 
Sobota  ok. 17.00 Match racing Skippi650 z komentarzem 
Sobota  ok. 18.00 Piknik Ŝeglarski 

Niedziela 05.08 ok. godz. 14.00 Wyścig finałowy o nagrodą główną 
Niedziela 05.08 ok. godz. 16.30 Zakończenie regat i wręczenie nagród 

 
 
6. Pomiary  

Pomiary kontrolne wyposaŜenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi 
zostaną dokonane podczas regat.  

7. Wyścigi.  
7.1 Planuje się rozegranie 11 wyścigów. Regaty zostaną uznane za waŜne po rozegraniu 3 wyścigów.  
7.2 W przypadku rozegrania 5 do 8 wyścigów, najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony. 
7.3 Przy rozegraniu 9 i więcej wyścigów 2 najgorsze rezultaty jachtu zostaną odrzucone.  
7.4 W przypadku zgłoszenia więcej niŜ 80 zawodników w kategorii, nastąpi podział na grupy wg zasad 

określonych w regulaminie NSKO 2007. 
 
8. Instrukcja Ŝeglugi  

Instrukcja Ŝeglugi będzie dostępna podczas procedury zgłoszeń w biurze regat na przystani JKW. 
 



9. Zastrze Ŝenie odpowiedzialno ści  
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. śadna z czynności 
wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności 
za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht. 

 
10. Nagrody.  
      Nagrodę Główną – kompletny pędnik z Ŝaglem Juszczak – JSail otrzyma zwycięzca wyścigu 

finałowego rozegranego pomiędzy zwycięzcami grup "A" i "B". Troje najlepszych zawodników 
(chłopcy i dziewczęta razem) i trzy najlepsze dziewczęta w kaŜdej ze startujących grup otrzyma 
pamiątkowe statuetki. Dla wszystkich uczestników przewidziane są upominki i pamiątkowe dyplomy. 

 
11. Prawa do wizerunku  

Zgłaszając się do regat, zawodnik wyraŜa zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez 
organizatorów i sponsorów we wszystkich materiałach dotyczących regat.  

 
12. Łodzie trenerów i obserwatorów  

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

 
13. Dodatkowe informacje  

Organizator dysponuje ograniczoną ilością miejsc do spania i prosi o rezerwację najpóźniej do  
15.06.2007. Cena od 25.00zł za nocleg i 30.00zł za całodzienne wyŜywienie. Łódki mogą być 
trzymane na terenie klubu organizatora, a pędniki na stojakach w zamykanym hangarze. 
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Tel. +48 61 8482 681 Fax +48 61 8482 691 
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