
                                                                                                                                                                                                        
  

                   

MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW 

BIC TECHNO 6,8 09-11.08.2017 
ZAWIADOMIENIE O REGATACH  

Organizatorem regat jest AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY POZNAŃ Ul. Nad 

Jeziorem 103 

1 PRZEPISY  

1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w ‘Przepisach 

Regatowych Żeglarstwa’ World Sailing’ 2017-2021 

2 REKLAMOWANIE  

Jachty mogą być zobowiązane do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat, 

dostarczonych przez organizatora.  

3 WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA i KLASY  

3.1 Zgłoszenia i opłaty wpisowego należy dokonać za pośrednictwem formularza on-line 

dostępnego pod adresem Zgłoszenia AZS płatne na konto organizatora z podaniem 

numeru licencji PZŻ. 

OŚ AZS POZNAŃ ul. Noskowskiego 25, 61-705 Poznań. 

Numer konta. 93109014760000000120831421 

3.2 Kodeks Uprawnień ISAF (Regulacja 19) obowiązuje wszystkich zawodników.  

3.3 Regaty zostaną rozegrane w następujących konkurencjach:  

Klasa    Konkurencja  

BICTECHNO 6,8  CHŁOPCY 

BICTECHNO 6,8  DZIEWCZĘTA 

3.4 Podział na floty w regatach uzależniony jest  od liczby zgłoszonych zawodniczek i 

zawodników. Dziewczęta i Chłopcy startują oddzielnie 

3.5 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat obowiązuje posiadanie następujących 

dokumentów:  

a) dowód wpłaty wpisowego do regat;  

b) aktualne badania lekarskie wydane przez lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny 

sportowej albo lekarzy posiadających certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo – 

lekarskiego;  

c) licencja sportowa zawodnika PZŻ;  

d) ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;  

e) certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłoszonej deski windsurfingowej z ustalonym         
numerem klasowym 



                                                                                                                                                                                                        
  

                   

f) licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (w przypadku eksponowania).  

4 WPISOWE DO REGAT  

Wpisowe do regat w przypadku dokonania zgłoszenia i wpłaty do 05.08.2017 r. wg 

procedury określonej w punkcie 3.1 wynosi: 

Klasa  Wpisowe  

BICTECHNO 6,8CH 80 zł  

BICTECHNO 6,8DZ                      80 zł  

Zawodnicy, którzy nie dopełnią procedury zgłoszeniowej w powyższym terminie, 
podlegają opłacie wpisowego podwyższonej o 30%.  

5 PROGRAM  

5.1 Zgłoszeń finalnych należy dokonać w biurze regat na terenie AZS POZNAŃ w dniu 

08.08.br., w godzinach 16.00-21.00 oraz w dniu 09.08.br., w godz. 8.30-09.30.  

Po upływie powyższego terminu lista zgłoszeniowa zostanie zamknięta.  

5.2 Pierwsza odprawa trenerów i kierowników ekip odbędzie się w dniu 09.08 o godzinie 

8.30 w sali klubu AZS.  

5.3 Dla każdej klasy planowane jest rozegranie 11 wyścigów  

5.4 W ostatnim dniu regat żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o 

godz. 15.00.  

5.5 Każdego dnia regat start do wyścigu dnia planowane są o godz. 11.00.  

5.6 Ceremonia zakończenia regat planowana jest w dniu 11.08 o godz.16.30.  

 

6 INSPEKCJA SPRZĘTU  

6.1 Wszystkie  deski mają obowiązek gotowości do inspekcji wyposażenia bezpieczeństwa 

określonego przepisami regatowymi i klasowymi od godziny 8.30 pierwszego dnia 

rozgrywania wyścigów.  

6.2 Inspekcje desek i sprzętu mogą być dokonane w dowolnym czasie podczas regat.  

7 INSTRUKCJA ŻEGLUGI  

Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat 

na terenie AZS POZNAŃ. Lokalizacja tras regatowych będzie podana w instrukcji żeglugi.  

8 MIEJSCE REGAT  

8.1 Miejscem organizacji regat będzie przystań AZS POZNAŃ.  



                                                                                                                                                                                                        
  

                   

8.2 Wyścigi będą rozgrywane na akwenie jeziora Kierskiego.  

 

9 TRASY  

9.1  Trasy wyścigów określi Instrukcja Żeglugi. 

 

10 PUNKTACJA  

10.1 W regatach ma zastosowanie System Małych Punktów zgodnie z Dodatkiem A. Przepis 

B8 nie ma zastosowania. .  

10.2 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 4 wyścigów.  

b) W przypadku rozegrania 3 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie 

odrzucony.  

 

11 ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW  

11.1 Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają 

akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.  

11.2 Wszystkie łodzie trenerów i obserwatorów 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, 

generalnego odwołania lub przerwania.  

11.3 Wszystkie osoby prowadzące łodzie trenerów i obserwatorów mają obowiązek 

przedstawić ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR. 

 

12 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.  

   13 NAGRODY  

13.1 Zwycięzcy regat w obu konkurencjach otrzymują odpowiednio tytuły Mistrzów Polski.  

13.2 Zawodnicy, którzy zajmą miejsce 1-6 w  obu konkurencjach otrzymają medale i nagrody 

okolicznościowe.  

14 PRAWA DO WIZERUNKU  



                                                                                                                                                                                                        
  

                   

14.1 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.  

14.2 Zawodnicy mogą mieć obowiązek udzielania wywiadów podczas regat.  

 

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, czy deskę windsurfingową, wynikającą z udziału w regatach.  

 

16 INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE 

Piotr Myszkowski  

tel: 605566357 

myszon90@gmail.com 

 

 Baza noclegowa:  

1. Hotel Jacht Klub Wielkopolski ul. Wilków Morskich 17/19, 60 – 480 Poznań tel. 61 848 26 
91 ; +48 600 894 936, e-mail: hotel@jkwpoznan.pl  
2. Hotel Edison Baranowo – Poznań ul. Wypoczynkowa 60, 62-081 Przeźmierowo tel: 61 
814 27 51 na hasło: regaty  
3. Ośrodek szkoleniowo - żeglarski ZHP. Klub sportowy Navigare, ul. Wilków Morskich 
23/25, 60-480 Poznań tel: 515 186 315  
4. Pokoje Gościnne Pod Wiatrakiem ul. Podjazdowa 67, 60-480 Poznań, tel: 61 848 26 06 


