
ENERGA PUCHAR NIEGOCINA 

Mistrzostwa Polski w Sprincie w klasie 420 

21-22.08.2021 

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 
 

1. TERMIN I MIEJSCE REGAT 

Regaty odbędą się w na wodach jeziora Niegocin, a bazą regat będzie EKOMARINA Giżycko.  

2. ORGANIZATOR 

Organizatorem regat jest Giżycka Grupa Regatowa (www.ggr.com.pl) we współpracy z Fundacją 

Żeglarską PRO NAUTIS, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Giżycku oraz Polskim 

Związkiem Żeglarskim. 
Strona regat: https://www.upwind24.pl/regatta/energa-puchar-niegocina-2021 
 

3. PRZEPISY 

3.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych 

Żeglarstwa World Sailing. 
3.2. W Mistrzostwach Polski w Sprincie kl. 420 obowiązywać będzie Załącznik Q - bezpośrednie 

sędziowanie wyścigu floty, który zostanie opublikowany.  

Zgodnie z postanowieniami tego załącznika protesty muszą być sygnalizowane czerwonymi 

flagami, w które muszą być wyposażone startujące jachty.  

3.3 Opublikowany przez PZŻ „Regulamin Mistrzostw Polski w Sprincie w Żeglarstwie 2020”. 

4. KLASY, WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA 

4.1 W Mistrzostwach Polski kl. 420 w Sprincie wystartować mogą załogi wyłonione w eliminacjach 

określonych w regulaminie tych regat opublikowanym przez PZŻ na stronach PZŻ lub załogi  

rezerwowe. 

4.2 Zgłoszenia i opłaty wpisowego należy dokonać w terminie do 18.08.2021 do godz. 24.00 

za pośrednictwem platformy: www.upwind24.pl. Opłaty wpisowego można również dokonać  

w w/w terminie przelewem bankowym na rachunek Giżyckiej Grupy Regatowej: 38 2030 0045 

1110 0000 0257 5450. 

Zgłoszenia drogą internetową są zgłoszeniami finalnymi. Nie ma możliwości zgłaszania się  

w biurze regat. Zgłaszając się w systemie zawodnik/trener deklaruje prawdziwość wpisanych  

danych. 

4.3 Kodeks Uprawnień World Sailing (Regulacja 19) obowiązuje wszystkich zawodników. 

4.4 Podczas procedury zgłoszeniowej obowiązuje podanie danych na podstawie następujących 

dokumentów: 

a) ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną minimum 1.500.000 EUR; 

b) licencja rejestracyjna międzynarodowego stowarzyszenia klasy regatowej; jeśli dotyczy; 

c) aktualne badanie lekarskie; 

d) licencja sportowa zawodnika PZŻ, jeśli dotyczy; 

e) licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne, jeśli dotyczy. 

4.5 Zawodnik/trener ma obowiązek posiadać w/w dokumenty w porcie regat. Komisja Sędziowska 

ma prawo ich kontroli. 

5. WPISOWE DO REGAT 
Wpisowe do regat wynosi 200 zł /załoga. 

http://www.ggr.com.pl/
https://www.upwind24.pl/regatta/energa-puchar-niegocina-2021
http://www.upwind24.pl/


 

6. FORMAT REGAT 

|Planuje się rozegranie 8 wyścigów. Szczegółowy program regat określą Instrukcje Żeglugi.  

 

7. PROGRAM 

7.1 W ostatnich dniach regat sygnały ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 15.00. 

7.2 Każdego dnia regat starty do wyścigów planowane są o godz. 11.00. 

7.3 Ceremonie zakończenia regat zaplanowana jest na godzinę 17.00.  
 

8. INSPEKCJA SPRZĘTU 

 

Wszystkie jachty mają obowiązek gotowości do inspekcji sprzętu od godziny 9:00 w pierwszym 

dniu regat i dowolnym czasie po ukończeniu wyścigów.  

 

9. INSTRUKCJA ŻEGLUGI 

Instrukcja Żeglugi zostanie opublikowana najpóźniej w ostatnim dniu zgłoszeń.  

 

10. PUNKTACJA 

 

10.1 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu. 
10.2 Po rozegraniu 4 wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucany. 
 

11. ŁODZIE OSÓB WSPIERAJĄCYCH 

Wszystkie łodzie osób wspierających (trenerów, opiekunów, kibiców) wymagają akredytacji 

organizatora regat nadesłanej drogą mailową do dnia 20.08.2021 na adres: wiatr@ggr.com.pl 

 

12. [DP][NP] MIEJSCA POSTOJOWE 

Wszystkie jednostki mają obowiązek stacjonować w miejscach określonych przez Organizatora. 

 

13. [DP] KOMUNIKACJA RADIOWA 

Będąc w wyścigu jachty nie mogą wykorzystywać transmisji radiowych, wiadomości tekstowych  

i telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających łączność, niż dostarczone  

przez komisję regatową. 

 

14. PRAWA DO WIZERUNKU 

14.1 Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na: 
a) bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, 

filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących 

regat; 

b) przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu do regat dla celów przeprowadzenia 

zawodów, przez administratora danych osobowych – Polski Związek Żeglarski z siedzibą  

w Warszawie (03-901), al. ks. J. Poniatowskiego 1, został/a pouczona/y, iż podanie danych jest 

dobrowolne, lecz konieczne do udziału w regatach oraz że przysługuje mu prawo dostępu do treści 

jego/jej danych i ich poprawiania; 

c) umieszczenie danych w publicznie dostępnym wykazie: wyniki regat, listy startowe. 

 



14.2 Zgoda dotyczy następujących danych: imienia/imion i nazwiska, nr i daty ważności 

legitymacji/licencji, adresu e-mail, daty urodzenia. 
 

15. 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. 

 

16. KONTAKT 
Alicja Klimaszewska tel. 602 686 577, Wojciech Caban tel. 603 653 625, wiatr@ggr.com.pl 

 

17. ZAKWATEROWANIE 

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku  tel. 874285265, www.gizycko.turystyka.pl 
 
 

 

SPONSORZY 

 
 

 
                            

 

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

 
  

 
 
 

 
 

    

          

http://www.gizycko.turystyka.pl/

