
 

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 
 
AZS SAILING CUP „REGATY NA ZAKOŃCZENIE SEZONU”  

I. CEL  
1. Popularyzacja żeglarstwa w środowisku młodzieży akademickiej.  

2. Wyłonienie najlepszych żeglarzy w środowisku akademickim.  

3. Integracja sportowego środowiska młodzieży akademickiej oraz propagowanie zasady fair-play w 

sportowej rywalizacji.  

II. CZAS I MIEJSCE  

Miejsce: Przystań AZS Zegrze, ul. Warszawska 45, 05-130 Zegrze Południowe  

Termin: 12 października 2019 r.  

III. UCZESTNICY  
1. W zawodach mogą brać udział:  

a. Studenci i Doktoranci warszawskich uczelni wyższych  

b. Absolwenci warszawskich uczelni wyższych  

c. Pracownicy warszawskich uczelni wyższych  

d. Studenci innych uczelni wyższych 

e. Pozostałe osoby pełnoletnie lub osoby niepełnoletnie posiadające zgodę 

rodzica/opiekuna prawnego do udziału w zawodach, przy czym co najmniej jeden 

członek załogi musi być pełnoletni.  

2. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez przynajmniej jedną osobę z załogi patentu 

żeglarskiego.  

3. Do AZS Sailing Cup „Regat na Zakończenie Sezonu” mogą zgłaszać się załogi w składzie  

3 osób.  

4. Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest przedłożenie Organizatorowi następujących 

dokumentów: 

a. aktualnej legitymacji studenckiej lub innego dokumentu poświadczającego powiązanie z 

warszawską uczelnią wyższą (np. legitymację doktorancką, pracowniczą), minimum jedna 

osoba z załogi, 

b. patentu żeglarskiego – jeden z członków każdej załogi zobligowany jest do posiadania patentu 



 

 

żeglarza (minimum) lub wyższego. 

c. Dowodu osobistego  

5. Prawo do startu mają tylko załogi, w których każdy z członków spełnił wymogi przesłane na adres e-

mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.  

IV. REGULACJE  
1. Organizatorem AZS Sailing Cup „Regaty na Zakończenie Sezonu” jest Akademicki Związek Sportowy 

Warszawa we współpracy z Sekcją Żeglarską AZS SGH.  

2. AZS Sailing Cup „Regaty na Zakończenie Sezonu” to jednodniowe regaty żeglarskie rozgrywane 

12 października 2019 r.  

3. AZS Sailing Cup „Regaty na Zakończenie Sezonu” są rozgrywane w klasie OMEGA Standard i OMEGA 

Turystyczna. Organizator zastrzega sobie prawo do złączenia powyższych klas w jedną, jeżeli w danej 

klasie zgłoszą się mniej niż 3 załogi.  

4. Jachty do startów w klasie Omega Standard zabezpieczają uczestnicy, Jachty w klasie turystycznej 

zapewniają organizator do 9 szt. lub sami uczestnicy. Warunkiem uzyskania bezpłatnie łódki jest po 

regatach wyciągnięcie jej na brzeg (plażę ) i złożenie masztu  

5. Przewiduje się rozegranie 6 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu  

jednego wyścigu.  

6. Uczestnicy regat startują na własną odpowiedzialność i zobowiązani są przestrzegać zasad 

bezpieczeństwa, zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w zakresie 

bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne.  

7. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu imprezy z powodów 

nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od organizatora bez obowiązku wypłacenia 

rekompensaty lub odszkodowania wobec jakichkolwiek osób.  

8. Organizator może odwołać lub zrezygnować z imprezy z przyczyn będących poza kontrolą 

organizatora bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec 

jakichkolwiek osób.  

9. Organizator może odmówić wstępu na imprezę osobie, u której stwierdzono bycie pod  

wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.  

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia Uczestników. Uczestnik ma świadomość 

ewentualnych obciążeń tak w sferze zdrowia fizycznego, jak i psychicznego związanych z udziałem w 

Regatach i przyjmuje na siebie wszelkie skutki wynikające z poddania się takim obciążeniom.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo fotografowania i filmowania Uczestników w trakcie Regat oraz 

wykorzystywania powstałych zdjęć w związku z Projektem, a także w celach promocyjnych Regat.  



 

 

12. Organizator powołuje Komisję Regatową. Komisja Regatowa ma głos ostateczny we wszystkich 

kwestiach sportowych związanych z regatami, w tym także ma prawo rozstrzygać spory oraz wszelkie 

protesty. W skład Komisji Regatowej wchodzi z urzędu przedstawiciel organizatora oraz sędzia.  

13. W trakcie weryfikacji i trwania zawodów protesty oraz wszelkie sprawy sporne rozpatruje Komisja 

Regatowa.  

14. Prawo interpretacji regulaminu oraz wprowadzanie wszelkich zmian przysługuje przedstawicielom 

organizatora w osobie Rafała Jachimiaka z AZS Warszawa oraz sędziemu Jackowi Paluszkiewiczowi. 

V. PROGRAM ZAWODÓW  

Zawody rozgrywane są w ciągu jednego dnia według harmonogramu:  

08:30-10:00 – Rejestracja uczestników  

10:00-10:30 – Uroczyste otwarcie Regat  

10:30-11:00 – Odprawa regatowa – omówienie trasy, przypomnienie przepisów  

11:00-11:45 – Rozpływanie, czas na skorygowanie trasy do warunków wiatrowych  

11:45-16:00 – Regaty (6 wyścigów)  
 
17:00-18:30 – Wręczenie nagród, zakończenie regat  

VI. ZGŁOSZENIA  
1. Wszystkie dokumenty, informacje, komunikaty, wyniki znajdują się na stronie: 

www.sailingcup.pl 

2. Załoga zgłoszona do regat otrzyma potwierdzenie w formie e-mail.  


