
ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Żeglarski Ludowy Klub Sportowy
zaprasza na 

MISTRZOSTWA POLSKIEGO ZWIĄZKU KLASY SŁONKA 
W KATEGORII MASTERS , JUNIOR 

W regatach obowiazuje załaczony ponizej
„  Regulamin regat w zakresie zachowania zasad bezpieczenstwa w trakcie epidemii

SARS-CoV-2”.

Nie bedzie mozliwosci osobistego dokonania zgłoszenia do regat oraz wpłaty
gotowkowej wpisowego w Biurze Regat Klubu.

Regaty będą rozgrywane na jeziorze Kierskim w dniach 19-21.08.2022 r.
UWAGA –  komunikat o zmianie prawidłowy termin to 20-21.08.2022r. 
Miejsce regat : ŻLKS Poznań, ul Wilków Morskich 13.
 
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami regatowymi żeglarstwa 
WS 2021 – 2024
Regaty rozegrane zostaną w klasach: 

SŁONKA MASTERS
SŁONKA JUNIOR U22

Wpisowe do regat wynosi :
SŁONKA MASTERS 200,00 zł  UWAGA –  komunikat o zmianie wpisowe 150zł
SŁONKA JUNIOR     100,00 zł  UWAGA –  komunikat o zmianie wpisowe     0zł
Zgłoszenia do regat poprzez portal  upwind24.pl

W tytule przelewu wymagane jest podanie imienia i nazwiska zawodnika .
KONTO BANKOWE DO OPŁACENIA WPISOWEGO 

PKO BP S.A. III O/ Poznań
98 1020 4027 0000 1102 0034 7138

W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z 

Kodeksu Uprawnień Word Sailing oraz posiadający następujące dokumenty:,

• potwierdzenie wpłaty wpisowego do regat;
• licencję zawodnika PZŻ;
• ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną, co najmniej 1.500.000 PLN;                                    • 
certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu;
• zgodę PZŻ na reklamowanie indywidualne - gdy potrzeba.

• badania lekarskie 

Przez zgłoszenie do regat zawodnicy zobowiązują się do uznania, ze Organizator nie 
przyjmuje zadnej odpowiedzialnosci za utratę zdrowia, zycia, uszkodzenie ciała lub za 
utratę lub uszkodzenie jakiegokolwiek statku lub wyposazenia, 

Zgłaszający oswiadcza, ze zamieszczone w przesłanym zgłoszeniu dane są zgodne z 
prawdą, 

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. 



Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorow nie zwalnia 
uczestnikow regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez 
zawodnika lub jego jacht. 

 Łodzie trenerskie 

- wszystkie motorówki trenerskie wymagaja akredytacji organizatora 

Planowane jest rozegranie 7 wyścigów dla każdej grupy ( Masters , Junior)
Gotowość startowa w dniu 19.08.2022 o godzinie 11:00 – Masters,  13:30 Junior
Gotowość startowa w dniu 20.08.2022 o godzinie 11.00 – Masters,  13:30 Junior
Gotowość startowa w dniu 21.08.2022 o godzinie 10:30 – Masters , 12:00 Junior 
W dniu 21.08.2022 sygnał ostrzeżenia nie może być podany później
niż o godz. 14.00
Regaty będą ważne po odbyciu 1 wyścigu.
Instrukcja żeglugi będzie dostępna na tablicy ogłoszeń w biurze regat ,  oraz w formie 
elektronicznej na stronie upwind24.pl.
Dla najlepszych przewidziane są medale i dyplomy.

Prawo do wizerunku :

- Zgłaszajac się do regat, zawodnik wyraza zgodę na bezpłatne 
wykorzystanie swego wizerunku przez organizatora i sponsorow we 
wszystkich materiałach dotyczacych regat. 

                                   
                                                                                                                                        

ORGANIZATOR 


