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MECZOWE MISTRZOSTWA POLSKI 

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY O’PEN SKIFF 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

 

 

1. Termin i miejsce regat 

1.1 Regaty rozegrane zostaną w dniach 08.10 – 09.10.2022 r.  

1.2  Miejscem regat jest przystań KŻ HORN KRAKÓW, ul. Kozia 22 w Krakowie nad Zalewem Bagry. 

1.1 Start do pierwszego meczu regat w dniu 08.10.2021 r. o godz. 10
30

. 

2. Organizator 

2.1 Organizatorem regat jest Klub Żeglarski HORN Kraków, 31-580 Kraków, ul. Wężyka 11a/30, 
tel./fax 012 653-05-08, tel. kom. 0603 740-356, e-mail: biuro@hornkrakow.pl, adres strony  
internetowej: www.hornkrakow.pl 

3. Biuro Regat 

3.1  Biuro Regat mieścić się będzie na terenie przystani KŻ Horn Kraków, ul. Kozia 22 w Krakowie 

4. Przepisy 

4.1 Regaty będą rozgrywane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa 
World Sailing. 

5. Reklamowanie 

5.1 Organizator może wymagać naklejenia na kadłuby reklam sponsorów regat. 

6. Zgłoszenia do regat 

6.1 Wstępnego zgłoszenia zawodnik musi dokonać poprzez portal https://www.upwind24.pl do dnia 

06.10.2022 r. 

6.2 Zgłaszając się do regat, zawodnicy potwierdzają posiadanie następujących dokumentów, które mogą 
być wyrywkowo sprawdzane w trakcie regat: 

a) dowód wpłaty wpisowego do regat;  
b) aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich)  

c) licencja sportowa zawodnika PZŻ;  

d) ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;  

e) certyfikat lub świadectwo pomiarowe;  

f) licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (w przypadku eksponowania) 

6.3 Lista zgłoszonych zawodników podstawowych i rezerwowych będzie opublikowana na stronie 
www.upwind24.pl. 

6.3 Ostateczne zgłoszenia dokonane będą w Biurze Regat w dniu 07.10.2022 r. w godz. od  

17
00

 do 20
00

 oraz w dniu 08.10.2022 r. w godz. od 8
30

 do 9
30

. 

7. Wymagania dla zawodników 

7.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień 

World Sailing. 
7.2 Prawo startu w regatach posiada 22 zawodników w klasie OPENSKIFF U15(12 mężczyzn i 10 kobiet) 

ORAZ OPENSKIFF U13(12 mężczyzn i 10 kobiet). Ranking opublikowany na dzień 05.10.2022. 
7.3 W przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszonych zawodników organizator ma możliwość dopuścić 

do startu innych zawodników zajmujących niższe miejsca w rankingu PP lub zmniejszyć ilość 
startujących.  

7.4 Jeśli ilość zgłoszonych kobiet w kategoriach OPENSKIFF U15 I OPENSKIFF U13 będzie mniejsza niż 
4 zawodniczki klasa zostanie rozegrana jako Open i z niej zostaną wyłonione najlepsze kobiety. 

7.5 Klasyfikacja kobiet w OPENSKIFF U15 I OPENSKIFF U13 będzie wyłoniona z wyników końcowych 

open pod warunkiem uczestniczenia w regatach minimum 3 kobiet w klasie. 
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8. Opłaty 

Wpisowe do regat wynosi: 
 

W przypadku zgłoszenia do regat i opłacenia do 06.10.2022, godz. 24 00 100,00 zł 

W przypadku zgłoszenia do regat i opłacenia po 06.10.2022 150,00 zł 

Opłaty wpisowej należy dokonać przelewem na konto organizatora podane niżej z dopiskiem za kogo 
opłata jest wniesiona: 

Klub Żeglarski Horn Kraków 
ul. Wężyka 11A/30 

31-580 Kraków 
Konto: Santander Bank Polska S.A. 36 1090 2590 0000 0001 3411 5623 

 

9. Instrukcja Żeglugi i formuła rozgrywania regat meczowych. 

9.1 Instrukcja ogłoszona i rozdana będzie w biurze regat podczas przyjmowania zgłoszeń ostatecznych. 

9.2 Sposób rozstawienia i losowania grup oraz formuła rozegrania eliminacji, półfinałów i finałów 
ogłoszona zostanie po zamknięciu zgłoszeń do regat w dniu 14.10.2022 r. 

10. Łodzie osób wspierających 

10.1 Wszystkie łodzie osób wspierających, uczestniczących w regatach wymagają akredytacji podczas 
procedury zgłoszeniowej. 

11. Prawo do wizerunku 

11.1 Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez 
Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we 
wszystkich materiałach dotyczących regat. 

12. Zastrzeżenie odpowiedzialności 

12.1 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. 

13. Punktacja 

13.1 Według PRŻ World Sailing, Dodatek C dla regat meczowych. 

14. Nagrody. 

14.1 Miejsca 1 – 3 w kategoriach chłopców i dziewcząt otrzymają medale i nagrody. Wszyscy zawodnicy 

otrzymują upominki i pamiątkowe dyplomy. 

15. Inne informacje 

15.1 Przewidziany jest atrakcyjny program kulturalno-rozrywkowy. 

16. Zakwaterowanie i wyżywienie 

16.1 Uczestnicy mogą skorzystać z zakwaterowania w:  
Klub Żeglarski Horn Kraków 

30-733 Kraków, ul. Kozia 22 
e-mail: biuro@hornkrakow.pl, tel./fax 012 653 05 08, tel. kom. +48 726 467 675 
Cena od 45 zł / dobę.  
 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 

30-731 Kraków, ul. Grochowa 21 
tel. 012 653 24 32 
Cena od 45 zł / dobę 
 

16.2 Wyżywienie dla uczestników realizowane będzie: 

„Tawerna Horn” w KŻ Horn Kraków 
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30-733 Kraków, ul. Kozia 22 
Tel. +48 12 307 30 77, +48 733 136 236 

Stawka dzienna na osobę od 70 zł. 

 

16.3 Zamówienia pisemne na zakwaterowanie i wyżywienie należy złożyć do 06.10.2022 r. u Organizatora 

na adres e-mail: biuro@hornkrakow.pl. 

17. Informacje i osoby kontaktowe 

Więcej Informacji dotyczących regat można uzyskać: 
 

Józefa Ogrodnik 
Prezes KŻ Horn Kraków 

tel. 603 740 356, e-mail: jogrodnik@hornkrakow.pl 
 
Sekretariat KŻ Horn Kraków 
tel. kom. +48 726 467 675 

tel. 12 653 05 08,  
e-mail: biuro@hornkrakow.pl 

 
 

Wiceprezes d.s. Sportowych 

KŻ Horn Kraków 
Andrzej Ogrodnik 


