
 

  

 

                         

                            

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

Mistrzostwa Polski Młodzików w klasach TECHNO 4,0 i 6,8 

Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu w klasie TECHNO 5,8  

 

1. TERMIN I MIEJSCE REGAT  

Regaty odbędą się w Giżycku w dniach 03–05.09.2021r. na jeziorze Niegocin.                                       

Port regat: EKOMARINA Giżycko ul. Dąbrowskiego 14, /www.ekomarinagizycko.pl/. 

 

2. ORGANIZATOR                                                                                                                        

- Giżycka Grupa Regatowa /www.ggr.com.pl/                                                                                                

      2.1 Partnerzy 

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku 

• Ekomarina Giżycko 

• Fundacja Żeglarska PRO Nautis 

 

3.   BIURO REGAT  

      Biuro Regat mieścić się będzie w Miejskiej Bazie Sportów Wodnych na terenie portu EKOMARINA. 

 

4. PRZEPISY  

Regaty rozgrywane będą zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych 

Żeglarstwa WS edycji 2021 – 2024.  

 

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT  

5.1 Zgłoszenia i opłaty wpisowego należy dokonać w terminie do 1.09.2021r. za pośrednictwem 

platformy www.upwind24.pl. 

5.2 Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w Biurze Regat 2.09 w godz. Od 18.00 do 20.00  

oraz 3.09 w godz. od 9.00 do 10.00. 

5.3 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących     

dokumentów: 

• dowód wpłaty wpisowego do regat; 

• aktualne badanie lekarza sportowego; 

• licencja sportowa; 

• ubezpieczenie OC; 

• certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłoszonej deski windsurfingowej z ustalonym numerem 

klasowym; 

• licencja PZŻ na reklamę indywidualną; 

• w klasie 5,8m potwierdzenie członkostwa PSW (konkurencja PSW); 

• w pozostałych konkurencjach potwierdzenie członkostwa PSW o ile zawodnicy chcą być liczeni 

w Pucharze Polski. 

 

 

 

 



 

  

 

                         

6. WYMAGANIA DLA ZAWODNIKÓW  

• W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu 

Uprawnień WS. 

• Opłata wpisowa do regat dla zawodników wynosi 120 zł. 

      
7. PROGRAM REGAT  

czwartek 02.09.2021 18.00 - 20.00 rejestracja zgłoszeń 

piątek 03.09.2021 09.00 - 10.00  

od 12.00 

rejestracja zgłoszeń                 

wyścigi   

sobota 04.09.2021 od 11.00 wyścigi 

niedziela 05.09.2021 od 11.00          

16.00 

wyścigi                                   

zakończenie regat 
 

    7.1 Planowane jest rozegranie 9 wyścigów. 

7.2 W dniu 05.09.2021 sygnał ostrzeżenia ostatniego wyścigu nie może być podany później  

niż o godzinie 14.00. 

 

8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI  

     Będzie dostępna na stronie internetowej regat. 

 

9. POMIARY KONTROLNE  

Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi                   

i klasowymi dokonane zostaną podczas regat. 

 

10.    PUNKTACJA  

• stosowane będą systemy punktacji określone w Przepisach Regatowych Żeglarstwa WS edycji 

2021 – 2024 

• przy rozegraniu 3 wyścigów regaty zostaną uznane za ważne 

• przy rozegraniu 4 do 9 wyścigów najgorszy rezultat będzie odrzucony 

 

11.    ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW  

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji  

organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej. 

 

12.    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. 

 

13.    NAGRODY                                                                                                                        

Uczestnicy zawodów otrzymają medale. 

 

14.    ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI  

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.  

 

 



 

  

 

                         

Żadna z czynności  wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat 

od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht 

wynikającą z udziału w regatach. 

 

15.    ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE  

- Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku, tel. 87 4285265                                                   
- LOK Giżycko ul. Św. Brunona 4, tel. 87 428 1408      

- Bar Hornet ul. Unii Europejskiej 3, tel. 87 428 1267                                                                       

- Tawerna MARINA ( EKOMARINA Giżycko ) tel. 512087120 
 

 

 

SPONSORZY 

 
 

 
                            

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

   

 


