
ZAWIADOMIENIE O REGATACH
PUCHAR PREZESA AZS 23-24.10.2021

1. Organizator i nazwa regat
Organizacja Środowiskowa AZS w Poznaniu Sekcja Żeglarska
Adres organizatora: ul. Noskowskiego 25,61-705 Poznań
Przedstawiciel organizatora : Mieczysław Poponzk  tel.: 502274996
Miejsce regat: ul. Nad Jeziorem 103, 60-480 Poznań - Kiekrz Jezioro Kierskie
Termin: 23-24.10.2021

2. Przepisy
Regaty rozegrane zostaną zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa
World Sailing. 2021-2024
Regulamin PZŻ „Zasady organizacji żeglarskich regat sportowych” będzie miał zastosowanie
Regaty zaliczane są do Pucharu Polski
W przepisach dotyczących niniejszych regat:
[DP] oznacza przepis, za którego naruszenie zastosowana kara pozostaje w gestii zespołu
protestowego;
[SP] oznacza przepis, za którego naruszenie może zostać nałożona standardowa kara zastosowana
przez komisję regatową, albo kara pozostająca w gestii zespołu protestowego bez konieczności
rozpatrywania protestu;
[NP] oznacza przepisy, które nie stanowią podstawy do prośby o zadośćuczynienie wnoszonej przez
jacht.
[DP] REKLAMOWANIE
Deski  mogą być zobowiązane do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat,
dostarczonych przez organizatora.

3. Uczestnictwo
Klasy regatowe:
Regaty rozegrane zostaną w następujących klasach:

OPP

Warunkiem utworzenia danej klasy jest zgłoszenie min. 5 zawodników
W regatach mogą brać udział zawodnicy posiadający dokumenty wymagane przez przepisy §5
„Dokumenty wymagane od uczestników regat” określone w Zasadach Organizacji Żeglarskich Imprez
Sportowych i Sportowo - Rekreacyjnych PZŻ:
a) licencję sportowa zawodnika PZŻ,
b) ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną minimum 1.500.000 EUR sternika jachtu,
c) uprawnienia żeglarskie (jeżeli są wymagane do prowadzenia danego jachtu)
d) aktualne badanie lekarskie, w przypadku zawodników poniżej 23 roku życia,
e) aktualne badanie lekarskie lub podpisane oświadczenie o stanie zdrowia, w przypadku zawodników

powyżej 23 roku życia,
f) certyfikat jachtu lub świadectwo pomiarowe z ustalonym numerem klasowym lub licencja rejestracyjna

międzynarodowego stowarzyszenia klasy regatowej,
g) zgoda PZŻ na reklamowanie indywidualne.

4. Zgłoszenia do regat
Zgłoszenia oraz płatności do regat na platformie upwind24 do dnia 22.10.2021.
POTWIERDZENIE WNIESIENIA OPŁATY PROSZĘ WYSŁAĆ NA ADRES poplonyk@me.com

Nie ma możliwości zgłaszania się na miejscu.

https://www.upwind24.pl/regatta/puchar-prezesa-azs-2021

Przez zgłoszenie do regat zawodnicy zobowiązują się do uznania, że Organizator nie przyjmuje żadnej
odpowiedzialności za utratę życia, uszkodzenie ciała lub za utratę lub uszkodzenie jakiegokolwiek statku
lub wyposażenia.
Regaty będą rozgrywane przy zgłoszeniu co najmniej 5 zawodników w danej klasie.

http://upwind24.pl/regatta/puchar-azs-bictechno-2021


Kluby zgłaszające do regat 5 jachtów lub więcej zobowiązane są do
zabezpieczenia trasy regat jedną motorówką.
Wszystkie łodzie osób wspierających (trenerów, opiekunów, kibiców) wymagają
akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

Wszystkie łodzie osób wspierających mają obowiązek przebywać na zewnątrz jakichkolwiek obszarów, w
których jachty mogą być w wyścigu, od czasu sygnału przygotowanie do pierwszego startu pierwszej
konkurencji do czasu ukończenia przez wszystkie jachty lub do momentu zasygnalizowania przez komisję
regatową odroczenia lub przerwania.
Wszystkie osoby wspierające prowadzące łodzie mają obowiązek przedstawić ubezpieczenie OC na sumę
gwarancyjną min. 500.000 EUR

5. Opłaty startowe

ZGŁOSZENIA DO 22.10.2021

OPP 40 PLN

6. Program regat

22.10. Finalny dzień rejestracji zawodników on-line do godz. 24.00.

Data Godziny

23.10 11.00-15.00 Wyścigi dla wszystkich klas

24.10 11.00-13.00 Wyścigi dla wszystkich klas

24.10 15:00 Zakończenie regat wraz z uroczystym zamknięciem sezonu żeglarskiego.

Planowane jest rozegranie 4 wyścigów dla klas OPP.

W dniu 24.10.21, żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż
o godz. 13:55.

7. Inspekcja sprzętu
Inspekcja sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi może
zostać dokonana w dowolnym czasie podczas regat.

8. Instrukcja Żeglugi i Komunikaty
Instrukcja żeglugi oraz wszelka komunikacja będzie dostępna przez aplikację WA grupy REGATY

9. Trasy i format rozgrywania regat
Wyścigi rozgrywane będą na trasach stosowanych w regatach OKRĘGOWYCH

10.Punktacja
Stosowany będzie system małych punktów wg Dodatku A PRŻ.
Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 3 wyścigów.
Przy rozegraniu 4 i więcej wyścigów, jeden najgorszy zostaje odrzucony



11.Prawo 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.

Przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu do regat dla celów przeprowadzenia zawodów,
przez administratora danych osobowych – Sekcja Żeglarska Akademickiego Związku Sportowego w
Poznaniu ul. Nad Jeziorem 103, 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.

Umieszczenie danych w publicznie dostępnym wykazie: wyniki regat, listy startowe, zgoda dotyczy
następujących danych: - imienia/imion i nazwiska - numeru i daty ważności legitymacji/licencji, - adresu
e-mail - daty urodzenia.

12.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 czy deskę windsurfingową, wynikającą z
udziału w regatach.

13.Nagrody

Dla trzech pierwszych załóg w każdej klasie przewidziane są puchary i nagrody okolicznościowe

14.Informacje kontaktowe

Organizacja Środowiskowa AZS Poznań
Mieczysław Popłonyk poplonyk@me.com 502274996

mailto:poplonyk@me.com

