
                   
 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 
 

Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego 
w klasie 

Laser 4.7, Radial i Standard 
 
 
1. TERMIN I MIEJSCE REGAT 
 
Regaty odbędą się w dniach 26-27.09.2020 na terenie Mariny Solnej w Kołobrzegu, ul. Warzelnicza 1.  
Akwen regat: Morze Bałtyckie. 
 
2. ORGANIZATOR 
 
Organizatorem regat jest Kołobrzeska Grupa Regatowa. 
 
3. PRZEPISY 
 
Regaty rozgrywane będą zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa WS 
edycji 2017-2020 oraz zgodnie z Regulaminem PSKL. 
 
Obowiązywać będą przepisy władzy krajowej dotyczące sytuacji epidemicznej oraz Zalecenie Polskiego 
Związku Żeglarskiego w sprawie organizacji zawodów sportowych w czasie pandemii COVID-19. 
 
4. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 
W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy klasy Laser 4.7 , Laser Radial i Laser Standard posiadający 
licencję ILCA.  
Wpisowe do regat wynosi: 50,00 PLN od osoby. 
 
5. ZGŁOSZENIA 
 
Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 23.09.2020 do godz. 24.00. za pośrednictwem strony 
internetowej:  https://www.upwind24.pl/regatta 
Zgłaszając się w systemie zawodnik/trener deklaruje prawdziwość i aktualność wpisanych danych. 
 
Podczas procedury zgłoszeniowej obowiązuje podanie danych na podstawie następujących dokumentów: 
 - aktualne badania lekarskie, 
 - licencja sportowa zawodnika PZŻ, 
 - ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR,  
- certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu, 
- licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy), 
- potwierdzenie opłaconych aktualnych składek PSKL – karta ILCA. 
  
Zgłoszenia internetowe są zgłoszeniami finalnymi. 
Zawodnik/trener ma obowiązek posiadać w/w dokumenty w porcie regat. 
Komisja Sędziowska ma prawo ich kontroli. 
 

Opłaty wpisowego należy wnieść na rachunek bankowy: 
 

Kołobrzeska Grupa Regatowa, ul. Warzelnicza 1, 78-100 Kołobrzeg 



 
23 1090 2659 0000 0001 4367 4518 

 
Istnieje możliwość dokonania opłaty wpisowej za udział w regatach  w Biurze Regat w Marinie Solnej, ulica 
Warzelnicza 1 w Kołobrzegu w dniu 25 września 2020 w godzinach 17.00-19.00 oraz 26 września 2020r. w 
godzinach 08.00-08.30. 
 
6. PROGRAM REGAT 
 
Piątek 25.09.2020r. 
17.00-19.00  Przyjazd grup, weryfikacja końcowa zgłoszeń. 
 
Sobota 26.09.2020r. 
08.00-08.30  Weryfikacja końcowa zgłoszeń 
10.00              Odprawa zawodników i trenerów 
Od 11.30        Wyścigi 
 
Niedziela 27.09.2020r. 
10.30      Wyścigi 
16.00       Zakończenie Regat 
 
W ostatnim dniu regat żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godzinie 13.30 
 
7. INSTRUKCJA ŻEGŁUGI 
 
Instrukcję Żeglugi zawodnicy otrzymają po dokonaniu weryfikacji końcowej zgłoszenia rejestracyjnego. 
 
8. TRASA REGAT 
 
Trasa regat zostanie podana w Instrukcji Żeglugi. 
 
9. INFORMACJA DODATKOWA 
 

Istnieje obowiązek holowania podczas wyjścia z portu na akwen regat  
oraz podczas wejścia do portu na powrocie z akwenu regat. 

 
 
10. SYSTEM PUNKTACJI 
 
Stosowane będą systemy punktacji określone w Przepisach Regatowych Żeglarstwa WS edycji 2017-2020. 
Planuje się rozegranie 7 wyścigów w klasach Laser 4.7 ,  Laser Radial i Laser Standard.  
Regaty będą ważne po rozegraniu 3 wyścigów, po 4 wyścigach jeden (najgorszy) rezultat zostanie 
odrzucony. 
 
11. NAGRODY 
 
Lista nagród zostanie ogłoszona odrębnym komunikatem wydanym przez Organizatora. 
 
12. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW 
 
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji 
organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej. 
 
13. PRAWA DO WIZERUNKU 
 



Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez 
organizatorów i sponsorów w formie zdjęć, filmów i innych reprodukcji wykonanych w czasie regat oraz we 
wszystkich materiałach dotyczących regat.  
 
14. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialności. Żadna z czynności wykonana lub 
nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za 
jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach. 
 
 
15. OSOBY KONTAKTOWE 
 
Marta Juszczak-Wenclaw tel.: 604 518 194 
Michał Zera tel.:  693 134 838 
Marcin Szymanowicz tel.: 605 951 437 
 


