
ZAWIADOMIENIE O REGATACH  
„REGATY PAMIĘCI” 

JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 
3 do 4 września 2022, 

Jezioro Kierskie, Poznań 

"Regaty Pamięci” to regaty zorganizowane dla uczczenia pamięci pięciorga 
wybitnych żeglarzy naszego Klubu - Mistrzów Polski,  

którzy odeszli na wieczną wachtę.  

 Mistrzami tymi są JANINA KWAŚNIEWSKA, JACEK DWOJAK, WOJCIECH 
GIESZCZYŃSKI, ZYGMUNT KOSZYCA oraz JACEK SOBKOWIAK.  

1) Przepisy 

- Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami jakie określono w Przepisach Regatowych  
Żeglarstwa WS 2021-2024 

- Dodatek P "Specjalne procedury dla przepisu 42" będzie miał zastosowanie. 
- W przypadku sprzeczności dokumentów decydują postanowienia zawarte w Instrukcji 
Żeglugi. 

2) Warunki uczestnictwa  

W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu 
Uprawnień World Sailing  oraz następujące dokumenty, które należy posiadać :  

- potwierdzenie wpłaty wpisowego do regat; 
- książeczka zdrowia sportowca z aktualnym wpisem; 
- licencję sportową zawodnika PZŻ; 
- ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną, co najmniej 1.000.000 PLN; 
- certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu; 
- zgodę PZŻ na reklamowanie indywidualne w przypadku posiadania reklamy. 

3) Klasy  

Regaty rozegrane zostaną w klasach :  

- Optimist, 
- ILCA 4, 
- ILCA 6 , 
- ILCA 7, 
- Słonka, 
- Europa. 

4) Zgłoszenia, wpisowe 

Nie będzie możliwości dokonania osobiście zgłoszenia do regat i wpłaty 
wpisowego. 

- Zgłoszenia do regat należy dokonać do dnia 1 września 2022 roku wyłącznie poprzez 
stronę : upwind24,  

- Przez zgłoszenie do regat zawodnicy lub opiekunowie prawni zobowiązują się do 
uznania, że Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za utratę zdrowia, 



życia, uszkodzenie ciała lub za utratę lub uszkodzenie jakiegokolwiek statku lub 
wyposażenia 

- Zgłaszający oświadcza, że zamieszczone w przesłanym zgłoszeniu dane są zgodne z 
prawdą, 

- Wpisowe ( od jachtu ) do regat wynosi :  
- Optimist, ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, Europa - 50 PLN. 
- Słonka - 70,00 PLN. 

- Wpisowe do regat należy opłacić do dnia 1 września 2022 roku. 
- Wpisowe do regat należy na rachunek bankowy Klubu, podając w opisie imię i nazwisko 

zawodnika oraz Klub. W przypadku przelewu dokonanego na konto klubu 
należy:przesłać potwierdzenie dokonania przelewu na oba adresy mailowe : 
ksiegowa@jkwpoznan.pl oraz aleksandra_matynia@o2.pl 

 Ul. Wilków Morskich 17/19 ,60-480 Poznań 
       KONTO BANKOWE: SANTANDER BANK POLSKA  

         84 1090 1362 0000 0001 0116 8312 

- w przypadku przelewu dotyczącego większej ilości zawodników prosimy podać nazwę 
Klubu a listę zawodników prosimy przesłać mailem łącznie na oba adresy 
mailowe :ksiegowa@jkwpoznan.pl  oraz aleksandra_matynia@o2.pl 

   
5) Instrukcja żeglugi  

Instrukcja żeglugi będzie umieszczona na stronie www Klubu i portalu 
upwind24. Zgłaszający otrzymają instrukcję żeglugi wyłącznie w formie 
elektronicznej poprzez komunikator WhatsApp -  grupa REGATY lub po 
przesłaniu maila do organizatora z prośbą o jej przesłanie. 

6) Program regat  

7) Komunikaty dla zawodników 

  Komunikaty dla zawodników będą umieszczane poprzez komunikator WhatsApp i stronie 
regat nań portalu upwind24. 

8) Pomiary  

Pomiary kontrolne wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i 
klasowymi mogą być dokonane przed i podczas regat.  

9) Wyścigi 

- Planuje się rozegranie 5 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 
wyścigu.  

- W przypadku rozegrania 4 wyścigów i więcej, najgorszy rezultat  będzie odrzucony.  

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 odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego 
jacht.  

Sobota 3 września 11.00 Start do wyścigu

Niedziela 4  września 
11:00 

ok. 15.00 
Start do wyścigu 
Zakończenie regat i wręczenie nagród 
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11) Nagrody      

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary i dyplomy. Dodatkowo 
zwycięzcy pierwszych wyścigów w wybranych klasach zostaną uhonorowani pucharami 
imienia jednego z klubowych Mistrzów Polski, na cześć których organizowane są Regaty 
Pamięci. 

12) Prawa do wizerunku  

Zgłaszając się do regat, zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego 
wizerunku przez organizatorów i sponsorów we wszystkich materiałach dotyczących 
regat.  

 13) Łodzie trenerów i obserwatorów  

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają 
akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeń - wyłącznie drogą mailową. 

JACHT KLUB WIELKOPOLSKI  
  60 – 480 Poznań, ul. Wilków Morskich 17/19  
Administrator Klubu - tel. kom. +48 606 678 807    

E- mail : administrator@jkwpoznan.pl 
W imieniu organizatora regat - Aleksander Cholewicki tel. 602 558 449 

 ZAPRASZAMY 

        KOMITET ORGANIZACYJNY REGAT 

     


