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ZAWIADOMIENIE O REGATACH w dn. 10-11.09.2022 
PUCHAR SOLARSPOT – Regaty Komandora PKM LOK  

                                         w klasach: Optimist, ILCA 4, ILCA 6, Europa, Słonka   

 
Organizowane przez:  Poznański Klub Morski LOK 
Regaty zostaną rozegrane w dniach: 10-11.09.2022 przystań regat w siedzibie Klubu PKM 
LOK ul. Nad Jeziorem 120 Poznań-Kiekrz. 
1. Przepisy 
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w „Przepisach Regatowych 
Żeglarstwa’’, World Sailing 2021-2024. 
- Przepisami PZŻ 
- Przepisami klasowymi 
- Instrukcją żeglugi 
- Niniejszym zawiadomieniem o regatach 
2. Uczestnictwo 
W regatach mogą brać udział zawodnicy posiadający: 
-potwierdzenie opłaty startowej do regat, 
-licencję sportową zawodnika PZŻ, 
-ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną minimum 1.500.000 EUR sternika jachtu, 
-aktualne badanie lekarskie, w przypadku zawodników poniżej 23 roku życia 
-certyfikat jachtu lub świadectwo pomiarowe z ustalonym numerem klasowym  
-zgoda PZŻ na reklamowanie indywidualne. 
3. Zgłoszenia do regat 
Zgłoszenia wymagane poprzez stronę platformę UPWIND24 

https://www.upwind24.pl/regatta/puchar-solarspot-regaty-komandora-pkm-lok-2022 
Sędziowie nie będą przyjmować zgłoszeń w formie pisemnej. 
Zgłaszający oświadcza, że zamieszczone w przesłanym zgłoszeniu dane są zgodne z prawdą.  
Zgłoszenia oraz wpłaty startowe należy dokonać do dnia 07.09.2020 Wpłaty wpisowego na 
konto PKM LOK: Nr 79-1240-6609-1111-0000-4933-6324 z dopiskiem Regaty Puchar SolarSpot 
+ imię nazwisko Zawodnika wpłacającego, potwierdzenie wysłać na adres mailowy: 
olakasia@icloud.com  z danymi do wystawienia faktury. 
Przez dokonanie zgłoszenia 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 3 zawodników w danej klasie. 
Wszystkie łodzie osób wspierających (trenerów, opiekunów, kibiców) wymagają akredytacji. 

4. Program regat 
10.09.2022 (sobota) godz.  11:00 - START do  1  wyścigu,  następne wg. komunikatów  KS 
11.09.2022 (niedziela) godz. 11:00 -  START do  1  wyścigu dnia,  następne wg. komunikatów  KS 
Sygnał ostrzeżenia, w tym dniu nie może być podany później niż o godz.  13:00. 
11.09.2022 (niedziela) - Uroczyste zakończenie regat planowane ok. godz. 15.30.  

5. Instrukcja żeglugi  
Instrukcja żeglugi będzie opublikowana na platformie 

https://www.upwind24.pl/regatta/puchar-solarspot-regaty-komandora-pkm-lok-2022 
oraz w formie elektronicznej poprzez komunikator - grupa REGATY Kiekrz – WhatsApp  
6. Opłaty startowe: 
 

Klasy OPP, ILCA4, ILCA6, Europa     50 zł 

klasa Słonka                                        70 zł 

 
7. Punktacja 
Stosowany będzie system punktów wg Dodatku A PRŻ. 

https://www.upwind24.pl/
mailto:olakasia@icloud.com
https://www.upwind24.pl/
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Planowane jest rozegranie 5 wyścigów, regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu 1 
wyścigu dla danej klasy. 
W przypadku rozegrania 4 i więcej wyścigów, najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony. 
Warunkiem utworzenia klasyfikacji jest zgłoszenie, co najmniej 5 zawodników/załóg   
w danej klasie. 
8. Prawo do wizerunku 
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na: 
Bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatorów i Sponsorów we wszystkich 
materiałach dotyczących regat - zdjęciach, filmach i innych reprodukcjach 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 – Poznański Klub Morski 
LOK z siedzibą ul. Nad Jeziorem 120, 60-480 Poznań, podanie danych jest dobrowolne, lecz 
konieczne do udziału w regatach, przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich 
poprawiania. Umieszczenie danych w publicznie dostępnym wykazie: wyniki regat, listy 
startowe.  
9. Reklamowanie 
Obowiązują wymagania Zarządzenia 20 WS Kodeks reklamowania. 
10. 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. 
11. Nagrody 
Dla trzech najlepszych zawodników/załóg w poszczególnych klasach przewidziane są puchary, 
dyplomy, upominki. 
12. Osoby do kontaktu: 
Ewa Krzywiak tel. 605368566 e-mail: krzywiakewa@gmail.com 

Katarzyna Ryszczyńska tel. 667652511 e-mail: olakasia@icloud.com 

 

Zapraszamy Organizatorzy  

Poznański Klub Morski LOK 
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