
                                                                 

Puchar Polski w Klasie Omega Standard i Omega Sport 2016 - 

Puchar Prezydenta Miasta Rybnika 

 

Rybnik 23 – 24 kwietnia 2016 

 
 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 
 
 

 
1 ORGANIZATOR 
 
1.1 Organizatorem regat jest Sekcja Żeglarska Klubu Sportowego "Górnik"- Boguszowice w Rybniku. 
1.2  Regaty będą rozgrywane na Zalewie Rybnickim. 
 
2 PRZEPISY 
  
2.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych 

Żeglarstwa ISAF 2013 – 2016, 
 
2.2 Regulaminem  Puchar Polski w Klasie Omega  2016 

3 ZGŁOSZENIA I KLASY 

 
3.1  Regaty rozegrane zostaną w klasach: Omega Sport i Omega. 
 
3.2 Regaty będą zaliczane do Pucharu Polski w klasach Omega Sport i Standard oraz do Pucharu Śląska 

w klasie Omega Standard.  
 
3.3 Wpisowe do regat wynosi: 100 zł od załogi płatne 23.04.2016 + opłata startowa na rzecz PZKO 

zgodnie z obowiązującym Regulaminem Pucharu Polski w klasie Omega. 
 
3.4 Kontrola techniczna jachtów przez mierniczego: 

- Piątek 22 kwietnia - od godziny 12 do 20. 
- Sobota 23 kwietnia od godziny 7 do 9.  
Mierniczy regat Mirosław Górski (licencja PZŻ 28) tel. 501 226 868. 

  
4  ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT 
 
4.1 Zgłoszenia do regat można dokonać drogą mailową na adres komandorsalata@wp.pl do dnia 

23.04.2016 oraz, na miejscu w dniu 23.04.2016 w biurze regat w budynku Sekcji Żeglarskiej 
K.S."Górnik"- Boguszowice w Rybniku w dniu regat w godzinach 8.00-9.45. 

 
4.2 Do zgłoszenia do regat wymagane jest: 

- ubezpieczenie OC (łódki lub sternika z rozszerzeniem „na czas regat”), 
- opłacenie wpisowego, 
- zgłoszenia wysyłane drogą mailową powinny odzwierciedlać wypełniony formularz zgłoszeniowy, 
dołączony do zawiadomienia. 
 

4.3 Organizator zwraca się z prośbą do zainteresowanych o przesłanie wstępnego zgłoszenia udziału w 
regatach podając dane sternika, nr rej. jachtu dla potrzeb techniczno-organizacyjnych. 
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5 PROGRAM REGAT 

 
5.1  Program regat będzie następujący: 
  
 Sobota - 23.04.2016 
 8.00-9.45 – zapisy do regat  
 10.00 – Uroczyste otwarcie regat 

11.00- Start do pierwszego wyścigu. 
18.00 – Biesiada żeglarska. 

 
 Niedziela – 24.04.2016 
 10.00 – Start do pierwszego wyścigu dnia, 
 15.00 – Uroczyste zakończenie regat  
 
6  INSTRUKCJA ŻEGLUGI 

 
6.1 Instrukcja żeglugi będzie dostępna po w biurze regat w budynku Sekcji Żeglarskiej  

K.S."Górnik"- Boguszowice w Rybniku 
 
7 TRASY ROZGRYWANIA REGAT 
 
7.1 Trasa regat przedstawiona będzie w Instrukcji Żeglugi.   
 
8 PUNKTACJA  
 
8.1 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu przy starcie minimum trzech łodzi danej 

floty. 
8.2 Przewiduje się rozegranie 9 wyścigów. 
8.3 W przypadku rozegrania 4 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony. 
 
9  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. 
 

10 NAGRODY 
 

Nagrody rzeczowe, dyplomy, za zajęcie miejsc 1-3 wręczone zostaną puchary. 
 
11  ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI  
 

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

 
12      INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE 
  

 Komandor Sekcji Żeglarskiej K.S."Górnik"- Boguszowice w Rybniku 
Wojciech Sałata tel. 508 842 343/ e-mail komandorsalata@wp.pl 
 
Inne informacje podawane na bieżąco: 
Facebook: https://www.facebook.com/events/1638277146433770/ 
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