
 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E  

FINAŁ PUCHARU POLSKI W KLASIE OMEGA  

Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz 

MYŚLIBÓRZ 08-09 października 2016r. 

 

 

 

1. ORGANIZATOR: 

 Międzyszkolny Klub Sportowy „Szkuner” w Myśliborzu ul. Marcinkowskiego 5, 

tel. 957472512, email:szkuner1@poczta.onet.pl  

 Współorganizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu. 

 

2. MIEJSCE I TERMIN: 

 Regaty rozegrane zostaną na Jeziorze Myśliborskim w dniach 08 - 09 października 

2016r. 

 Bazą regat jest przystań żeglarska Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu 

i Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Szkuner” w Myśliborzu 

ul. Marcinkowskiego 5. 

 

3. PRZEPISY: 

 Regaty rozegrane zostaną zgodnie MPŻR ISAF 2013 – 2016, przepisami 

klasowymi, przepisami PZŻ, PZKO, instrukcją żeglugi., która dostępna będzie 

w trakcie procedury zgłoszeniowej 

 Regaty rozegrane zostaną w klasach jachtów Omega Sport, Omega Standard, 

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 certyfikat jachtu, 

 dowód wpłaty wpisowego, 

 ubezpieczenie OC, 

 

  



 

5. ZGŁOSZENIE DO REGAT,  WPISOWE: 

 Wpisowe w terminie do 30 września 2016r. należy przesłać na konto organizatora: 

wysokość wpisowego 120 zł od załogi. W przypadku nie dokonania wpisowego 

w wymienionym terminie wpisowe będzie wynosiło 150 zł od załogi. Uwaga! osoby 

towarzyszące wplata 30zł od osoby 

 Nr.konta:98 8355 0009 0058 9824 2000 0001 

 Zgłoszenia  ostateczne oraz wpisowe do regat  przyjmowane będą w biurze regat 

MKS „Szkuner” Marcinkowskiego 5, 74-300 Myślibórz w dniu 07 października 

2016r. w godz. 1800-2000, oraz w dniu 08 października 2016r. w godz. 0800 – 900. 

 

6. SYSTEM PUNKTACJI: 

 W regatach stosowana będzie punktacja indywidualna  zgodnie z przepisami PZŻ. 

 Planuje się rozegranie 9 wyścigów, najgorszy wynik będzie odrzucony przy 

rozegraniu 4 wyścigów  

 Regaty uznane zostaną przy rozegraniu 1 wyścigu. 

 

7. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: 

 W klasie Omega Sport  za 1, 2, 3 miejsce okolicznościowe puchary i dyplomy 

 W klasie  Omega Standard za 1, 2, 3 miejsce okolicznościowe puchary i dyplomy 

 

8. PROGRAM REGAT: 

- 07.10.2016 (piątek) 

- godz. 1800 - 2000 .............................. przyjmowanie zgłoszeń, dzień pomiarowy 

- 08.10.2016 (sobota) 

- godz. 0800  -  900 .............................. przyjmowanie zgłoszeń 

- godz. 1000 ........................................ otwarcie regat, 

- godz. 1130 ........................................ gotowość startowa, 

- godz.  1800 ....................................... koncert 

- godz.  2000  ...................................... spotkanie integracyjne, 

- 09.10.2016 (niedziela) 

- godz. 1000 ........................................ gotowość startowa, 

- godz. 1500 ........................................ zakończenie regat. 

  



 

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA  SZKODY: 

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność, organizator  

nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody osobowe i materialne przez siebie nie 

zawinione. 

 

10. PRAWO DO WIZERUNKU: 

Zgłaszaja ̨c się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego 

wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdje ̨ć, filmów i innych reprodukcji 

w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotycza ̨cych regat. 

 

11. REKLAMA 

Zgodnie z §5 „Zasad organizacji żeglarskich regat sportowych w klasach amatorskich 

(…) PZŻ” organizator nie przyjmuje Kodeksu Reklamowania ISAF. 

 

12. PRZEPISY ŻEGLUGOWE: 

Uczestnicy regat mają obowiązek przestrzegania n/w przepisów prawnych 

opublikowanych w Dz.U., nr.57, poz.358 z 1997r. w sprawie określenia warunków 

bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne, w Dz. U. nr.212,poz.2072 

z 2003.r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych. 

 

13. NOCLEGI I WYŻYWIENIE: 

Podajemy adresy do rezerwacji noclegów i wyżywienia: 

(kontakt w sprawie noclegów :Jagusiak Leszek tel. - 605688029) 

- Stanica żeglarska ul. Marcinkowskiego 5a ...................... tel. 668676559 

- Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Marcinkowskiego 5 ......... tel. 957472512 

- Pensjonat „Nad Jeziorem” ul. Marcinkowskiego 12 ......... tel. 957472511 

- Dom Wczasów Dziecięcych ul. Marcinkowskiego  10 ..... tel. 957472267 

- Komenda Hufca ZHP ul.Szarych Szeregów 6 ................. tel. 957472287 

- Hotel „PIAST” .................................................................. tel. 957472004 

- Hotel „ADRIA” ................................................................. tel. 957470271 

- Gospodarstwo  Agroturystyczne  Pszczelnik 2 (Klaudiusz Mockałło) 

 .......................................................................................... tel.  608063032 

 

 

Zapraszamy 

 


