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Regaty żeglarskie Siwik Holiday Cup / Stomasz Cup 2017 
3-4 czerwca 2017 

Pucharu Polski Klasy Omega 2017 
Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa 2017 

 

                

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

Termin i miejsce:  Regaty zostaną rozegrane w dniach 3.06 – 04.06.2017 r. na Jeziorze Czos. 
Port i biuro regat: Ekomarina Mrągowo, ul. Jaszczurcza Góra 6 tel. 601628020, 695071192, 607868339 

 
Organizator:   Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos”, 11-700 Mrągowo, ul. Olsztyńska 13 

Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego. 
 
Przepisy:  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz. 43 z 2001r.) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób 
uprawiających sporty wodne (Dz.U. nr 57, poz 358 z 1997r.) 

 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „Przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World 
Sailing (ex ISAF) 2017-2020, przepisami PZŻ, przepisami klasy Omega Sport i Standard, Regulaminem Pucharu 
Polski klasy Omega oraz „Zasadami Organizacji  Żeglarskich regat sportowych w klasach amatorskich 
nieobjętych systemem rywalizacji sportowej”. Stosowany będzie Dodatek „P” PRŻ 2017 – 2020. Pomiary 
kontrolne sprzętu i wyposażenia określone przepisami klasowymi i regatowymi mogą być dokonywane podczas 
trwania całych regat. Rywalizacja ŻGP Mrągowa zostanie rozegrana wg Regulaminu Żeglarskiego Grand Prix 
Mrągowa 2017. Kwestie nieuregulowane w w/w dokumentach reguluje Instrukcja Żeglugi. 

 
Rywalizacja: Wyścigi eliminacji Pucharu Polskiej Klasy Omega zostaną rozegrane będą 3 i 4 czerwca 2017 

Planowane jest rozegranie dziewięciu (9) wyścigów. 
 

Wyścigi eliminacji ŻGP Mrągowa  zostaną rozegrane 3 czerwca 2017 - sobota. Planowane jest rozegranie trzech 
wyścigów krótkich i jednego długodystansowego. 
 

Klasyfikacja:   Jako eliminacja Pucharu Polskiej Klasy Omega ,  regaty zostaną rozegrane w klasach Omega Sport, Omega 
Standard. Dla uznania regat za odbyte ustala się limit jachtów w poszczególnych klasach na 3 (trzy) 

 
Jako eliminacja ŻGP Mrągowa regaty zostaną rozegrane w klasie Open kabinowej  i klasie Open otwarto 
pokładowej. Dla obydwu klas obowiązuje ożaglowanie podstawowe. Dla uznania regat za odbyte ustala się 
limit jachtów w poszczególnych klasach na 1 (jeden) 

 
Punktacja: W eliminacji  PPKO stosowany będzie system Małych Punktów wg dodatku „A” PRŻ  

W przypadku rozegrania czterech (4) wyścigów najgorszy wyścig zostanie odrzucony, gdy rozegranych zostanie 
dziewięć (9) wyścigów  – dwa najgorsze wyniki będą odrzucone. 
Nie klasyfikuje się zawodników, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu lub zostali w nim zdyskwalifikowani 
 

Instrukcja żeglugi:  Instrukcja Żeglugi będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Biurze Regat. 
 
Trasa:   Szczegóły trasy zostaną podane w Instrukcji Żeglugi. 
 

 

       
Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos” 
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Reklama:  Zgodnie z §5 „Zasad organizacji żeglarskich regat sportowych w klasach amatorskich (…) PZŻ” 
organizator nie przyjmuje Kodeksu Reklamowania ISAF 

Zgłoszenia: Do zgłoszenia wymagane będą: ubezpieczenie łódki, lub sternika z rozszerzeniem na czas regat (organizator 
zapewni możliwość nabycia polis PZU), certyfikat jachtu (zgodnie z reg. PKO) opłacenie wpisowego do regat, 
wniesienie opłaty startowej Polskie Klasy Omega, dopuszczenie sędziego mierniczego. 

Wpisowe:   Do 26 maja 2017 wpisowe wynosi 40 zł/osobę płatne przelewem na konto: 77 9350 0001 0261 2348 1002 0001 
W treści przelewu prosimy wpisać „wpisowe do regat Siwik Holiday Cup / Stomasz Cup 2017 imię i nazwisko 
sternika i numer jachtu. Od dnia 27 maja wpisowe wynosi 50 zł/osobę płatne przelewem, lub gotówką w dniu 
regat. Dla dzieci, młodzieży uczącej się i studentów obowiązuje zniżka  10zł/osob.  
Potwierdzenie przelewu prosimy przesyłać na  e-mail:  regaty.czos@gmail.com 
 
Istnieje możliwość wstępu na kolację powitalną i after party dla osób towarzyszących w cenie 30 zł – płatne 
gotówką w dniu regat. 

 
Świadczenia: slip jachtów na terenie Ekomarina Mrągowo, 

parking dla samochodów i przyczep – obowiązuje przepustka dostępna w biurze regat i na stronie 
organizatora 
zaplecze sanitarne Ekomarina Mrągowo 
postój przy kei – port Ekomarina  
oznakowanie uczestników  opaskami identyfikacyjno-dostępowymi. Uczestnicy regat zobowiązani są do 
noszenia opasek identyfikacyjnych na czas zawodów. 
Kolacja powitalna, udział w after party, udział w losowaniu nagród 

 
Nagrody:  Załogi klasyfikowane na miejscach I - III otrzymają puchary i dyplomy 

Pozostałe załogi otrzymają dyplomy 
Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane pośród uczestników regat 

 
Zastrzeżenia odpowiedzialności:  Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności  
  wykonana, lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia  
  odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika, lub jego jacht wynikającą z udziału w  
  regatach. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu, lub osób albo śmierć  
  wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.  
 
Prawo do wizerunku:  Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i  
   sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących 

regat w celu reklamy i promocji regat.  
 
Obowiązki: Na jachcie podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób jaka została zgłoszona do regat. Wniosek (w 

formie pisemnej) o zamianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu. Zamiana może nastąpić 
tylko z przyczyn losowych, za zgodą Sędziego Głównego. 
Osoba zgłoszona jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia („obsługiwania urządzenia 
sterowego”) jachtu będącego wyścigu. 
Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne postaci  numeru 
umieszczonego na żaglu i burtach jachtu. 
Uczestnicy są zobowiązani do naklejenia na obu burtach naklejki dostarczonej przez organizatora.  
Nie umieszczenie wyżej opisanych materiałów na burtach jachtu może skutkować  niesklasyfikowaniem 
zawodnika na mecie regat.  
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora  
regat podczas procedury zgłoszeniowej. 
 

Protesty  Protesty na właściwych formularzach winny być złożone w Biurze Regat / Komisji Sędziowskiej w  
ciągu 0,5 godz. od chwili przypłynięcia KR. Czas i miejsce rozpatrywania, jak również zestawienie 

  protestów informujące zawodników o protestach, w których występują jako strona lub są zgłoszeni  
jako świadkowie podane będzie oddzielnym komunikatem w ciągu 15 min. po upływie czasu  
protestowego. 

 
Sędziowie:  Regaty będą sędziowane przez Izę i Przemysława Swiąć, oraz mierniczego Piotra Marcyaniuka  
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Program regat 
Piątek 2 czerwca 
17.00 – 20.00 Zapisy do regat – biuro Ekomarina 
20.00 – Kolacja powitalna – Siwik Holiday - Mercedes Club ul. Młodkowskiego 40 
 
Sobota 3 czerwca 
8.00 – 9.30 Zapisy do regat – biuro Ekomarina 
10.00 Uroczyste otwarcie regat – Ekomarina, w programie przywitanie postawienie bandery, przedstawienie załóg, odprawa 
sterników 
10.55 sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu 
19.00 After party: ogłoszenie wyników eliminacji ŻGP Mrągowa, koncert zespołu szantowego, losowanie nagród wśród 
uczestników – Cafe Estrada – pod amfiteatrem nad j.Czos 
 
Niedziela 7 maja 
9.55 - sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu 
15.00 Oficjalne zakończenie regat – Ekomarina  
 

 
Informacje dodatkowe: 
 
Wjazd do portu i na slip EKOMARINA MRĄGOWO: 
GPS: 53.875645, 21.317081 
Ul. Jaszczurcza Góra 6, 11-700 Mrągowo 
 
Oferta noclegowa dla uczestników regat i osób towarzyszących w hotelach i pensjonatach współpracujących z MTR CZos: 
 
Na hasło „regaty-Omega” specjalna oferta noclegowa. 
 
Hotel Mercure Mrągowo 300 m do portu 
Ul. Giżycka 6 
Tel. 89 743 31 00 
 
Pensjonat Wileński 300 m od portu 
Ul. Wileńska 8a 
Tel. 667 640 825 
 
Mercedes Club 1600 m od portu 
Ul. Młodkowskiego 40 
Tel. 603 491 213 
 
Hotel Anek  –  1400 m od portu 
Ul. Roosewelta 25 
Tel. 89 742 71 20 
 
Hotel Mazuria – 800 m od portu 
Jaszczurcza Góra 28,  
Tel. 89 741 29 75 
 
Komandor Regat 
Karol Góralczyk 
T 601628020 


