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ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Żagiel”  

w Gorzowie Wielkopolskim 

 

I Edycja Regat – Memoriał Jeńców Oflagu II c Woldenberg 

Dobiegniew (Osiek), 17-19.06.2022 r. 
pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Dobiegniew 

 
MIEJSCE I TERMIN 

Regaty odbędą się w Dobiegniewie w dniach 17-19.06.2022r. na jeziorze Osiek. Przystań  

Gminy Dobiegniew w Osieku.  

 

PRZEPISY 

Regaty rozgrywane będą zgodnie z PRŻ WS 2021-2024 i przepisami klasowymi. 

 

UCZESTNICTWO, ZGŁOSZENIA 

Klasy uczestniczące w regatach: CADET 

Zgłoszenia załóg należy dokonać na platformie Upwind24: 

https://www.upwind24.pl/regatta/i-edycja-regat-memorial-jencow-oflagu-ii-c-woldenberg-2022 

Wymagane dokumenty:  zgodnie z przepisami regatowymi PZŻ. 

Potwierdzenie rejestracji: biuro regat w dniu 17.06., godz. 1930 – 2000 i 18.06., godz. 800 – 930. 

 

TERMIN PIERWSZEGO WYŚCIGU 

Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu zostanie podany nie wcześniej niż 18.06.2022r., godz. 1055. 

 

SYSTEM ROZGRYWANIA REGAT, PUNKTACJA 

System rozgrywania regat: wyścigi floty. 

Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 1 wyścigu. Przewiduje się rozegranie 

minimum 4 wyścigów. Gdy rozegranych zostanie 4 i więcej wyścigów, wynik najgorszego wyścigu 

będzie odrzucany. 

 

INSTRUKCJA ŻEGLUGI 

Instrukcja Żeglugi będzie dostępna najpóźniej w dniu rozpoczęcia regat na platformie Upwind24. 

 

 

 

 

https://www.upwind24.pl/regatta/i-edycja-regat-memorial-jencow-oflagu-ii-c-woldenberg-2022
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WPISOWE DO REGAT 

Wpłaty wpisowego na konto bankowe Klubu UKS Żagiel: 62 8355 0009 0077 5878 2000 0001 

Wpłaty do dnia 14.06.2022r. – 150 PLN, po tym terminie wpisowe powiększone o 50%. (tytuł 

przelewu: „Wpisowe do regat Dobiegniew, <nr żagla>”) 

UWAGA – Klub nie wystawia rachunków, możliwe podbicie delegacji i pisemne potwierdzenie 

wpływu na konto. 

 

ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW 

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji 

organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej. Wodowanie pontonów i parking dla przyczep: 

przystań Gminy Dobiegniew w Osieku. 

 

KOMUNIKACJA RADIOWA 

Z wyjątkiem, gdy jacht jest w niebezpieczeństwie, jachtowi nie wolno ani nadawać przez radio ani 

otrzymywać komunikatów radiowych niedostępnych dla wszystkich jachtów. Ograniczenie to 

obejmuje telefony komórkowe.  

 

NAGRODY 

Szczegółowy regulamin nagród zostanie ogłoszony najpóźniej w dniu rozpoczęcia regat na platformie 

Upwind24. 

 

PRAWA DO WIZERUNKU 

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

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

wszystkich materiałach dotyczących regat. Zawodnicy mogą mieć obowiązek udzielania wywiadów 

podczas regat. 

 

ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności 

wykonana lub niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia 

odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z 

udziału w regatach. 

 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 

W tym roku proponujemy Państwu zakwaterowanie na polu namiotowym przystani w Osieku. 

Wymagany własny namiot ewentualnie camper po wcześniejszym zgłoszeniu. Podłączenie do prądu 

jest bezpłatne. 

Wyżywienie dla zawodników i osób towarzyszących wynosi 100 zł/osoba (sobota-niedziela) i wymaga 

zgłoszenia na maila: ukszagiel@gmail.com do dnia 14.06.2022r. 
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INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE: 

Prezes: Mariusz Gewert  tel. 696 008 886 
Koordynator regat: Arkadiusz Wołoszyn tel. 603 077 443  

Sekretarz Klubu: Maciej Michalewicz tel. 500 264 388 

e-mail: ukszagiel@gmail.com 

  

PROGRAM 

 

17.06.2022 piątek 

1700-1900 przyjazd załóg/uczestników 

1930-2000 rejestracja uczestników 

 

18.06.2022 sobota 

800 śniadanie /do wykupienia/ 

800-930 rejestracja uczestników 

1000 apel, uroczyste otwarcie regat  

1055 sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia 

1800 obiadokolacja /do wykupienia/ 

 

19.06.2022 niedziela 

800 śniadanie /do wykupienia/ 

1000 sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia 

1300 sygnał do ostatniego wyścigu 

1530 apel, uroczyste zakończenie regat  

 

Start do pierwszego wyścigu regat planowany jest o godzinie 1100 

W ostatnim dniu regat żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godzinie 1300 

W dniach regatowych organizator zapewnia zawodnikom wodę i posiłek regeneracyjny 

Dane organizatora: 

Uczniowski Klub Sportowy „Żagiel” 

ul. Owocowa 24a 

66-400 Gorzów Wielkopolski 

tel. 604 264 414 

ukszagiel@gmail.com 

NIP 5993260073 

REGON 520116600 
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ZAŁĄCZNIK 1  LOKALIZACJA AKWENÓW REGATOWYCH 

 

 


