
 

 

 
ZAWIADOMIENIE O REGATACH  

V Investa Cup w ramach Pucharu Polski 2022 klasy Nautica 450 

 

1. TERMIN I MIEJSCE REGAT 

Regaty odbędą się w Rewie na Zatoce Puckiej Wewnętrznej w dniach 3-4.09.2022. 
 

2. ORGANIZATOR 

2.1. Organizatorem regat jest Yacht Club Rewa oraz Stowarzyszenie Klasy Nautica 450. 

Przedstawicielem Organizatora jest Kacper Frąckowiak – 695 814 390, frackowiak@ycrewa.pl. 

2.2. Biuro regat: Przystań Żeglarska, ul. Koralowa 5, 81-198 Rewa 

2.3. Przechowywanie łódek i przyczep na placu za budynkiem bosmanatu, wcześniejszy przyjazd 

należy uzgadniać z Bosmanem tel: 516 726 312, zejście do wody – betonowy slip.  
 

3. PRZEPISY  

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z: 

 Przepisami Regatowymi Żeglarstwa WS 2021-2024, 

 Przepisami Klasowymi,  

 niniejszym Zawiadomieniem o Regatach, 

 Instrukcją Żeglugi. 
 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA  

4.1. Każdy jacht klasy Nautica 450 może wziąć udział w regatach.  

4.2. Jacht musi posiadać znaki identyfikacyjne na żaglu. 
 

5. ZGŁOSZENIA  

5.1. Zgłoszeń do regat należy dokonać poprzez platformę https://www.upwind24.pl/ w terminie od 

04.08.2022 do 03.09.2022. 

5.2. Zgłoszeń finalnych w miejscu regat (potwierdzenia udziału) należy dokonać w biurze regat  w 

terminie określonym w pkt. 6.1.  

5.3. Wpisowe do regat wynosi 200 zł od załogi wpłacone na konto klubu (28 8351 0003 0021 6515 

2000 0010 Bank Rumia Spółdzielczy) do dnia 28.08.2022 lub 250 zł od załogi zapłacone przelewem 

do dnia 02.09.2022 albo gotówką w dniu regat podczas zgłoszenia. 

5.4. Zawodnicy muszą posiadać następujące dokumenty, które podczas procedury zgłoszeniowej 

w miejscu regat mogą być wymagane:  

 licencja zawodnika; 

 ubezpieczenie OC (łódki lub sternika z rozszerzeniem „na czas regat”);  

 certyfikat jachtu. 
 

https://www.upwind24.pl/


 

6. PROGRAM REGAT  

6.1. Program regat przedstawia się następująco: 

3.09.2022 (sobota) 

9:00-10:00 zgłoszenia do regat 

10:30 otwarcie regat i odprawa sterników 

11:55 sygnał ostrzeżenia pierwszego wyścigu 

19:00-22:00 ognisko z kiełbaskami 

4.09.2022 (niedziela) 

10:55 sygnał ostrzeżenia pierwszego wyścigu 

ok. 14:30 obiad dla uczestników regat 

ok. 15:00 zakończenie regat 

6.2. Planuje się rozegranie 7 wyścigów. 

6.3. W ostatnim dniu regat żaden sygnał ostrzeżenia nie może zostać podany później niż 

o godzinie 13:30. 
 

7. INSTRUKCJA ŻEGLUGI 

Instrukcja Żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej na platformie 

https://www.upwind24.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w biurze regat. 
 

8. TRASA REGAT 

Trasa regat zostanie podana w Instrukcji Żeglugi. 
 

9. POMIARY  

Pomiary kontrolne sprzętu określonego przepisami regatowymi i klasowymi mogą zostać dokonane w 

dowolnym momencie w trakcie trwania regat. 
 

10. PUNKTACJA  

10.1. Stosowany będzie system punktacji zgodnie z Dodatkiem A. 

10.2. Regaty zostaną uznane za ważne w przypadku rozegrania minimum 1 wyścigu.  

10.3. W przypadku rozegrania 4 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony.  
 

11. NAGRODY 

Wszyscy uczestnicy dostaną dyplom uczestnictwa w regatach. Dla miejsc 1-3 przewidziane są statuetki 

oraz nagrody rzeczowe. 
 

12. PRAWO DO WIZERUNKU  

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez 

sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich 

materiałach dotyczących regat. 
 

13. 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. 

Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć 

wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach. 
 

14. ZAKWATEROWANIE  

Możliwe jest rozbicie namiotu i ustawienie busa mieszkalnego oraz skorzystanie z pryszniców. Osoby 

zainteresowane prosimy o kontakt z Bosmanem Klubu – Marcin Kuptz, tel: 516 726 312. 

 

https://www.upwind24.pl/

