
Puchar Polski Centralnej 2022
im. trenera Wiesława Kopra

Zegrze Południowe, 29.04-2.05.2022 r.

Impreza zaliczana do Pucharu Polski według współczynnika 100 dla klas
ILCA 4 (Laser 4.7), ILCA 6 (Laser Radial) oraz ILCA 7 (Laser Standard).

Eliminacja do Mistrzostw Europy w klasie ILCA4
Eliminacja do Mistrzostw Europy i Świata w klasie ILCA6

Impreza zaliczana do Pucharu Polski w klasie 420



1. ORGANIZATOR
1.1 Organizatorem regat jest Międzyszkolny Klub Sportowy Dwójka przy współpracy z

Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym nr. 2 oraz Lion Sailing.
1.2 Regaty będą rozgrywane na akwenie Zalewu Zegrzyńskiego w dniach

30.04-2.05.2022r.

Międzyszkolny Klub Sportowy “Dwójka”

2. PRZEPISY
2.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach

Regatowych Żeglarstwa World Sailing.
2.2 Dodatek P – specjalne procedury dla przepisu 42 – będzie miał zastosowanie.
2.3 Dodatek T – Arbitraż – będzie miał zastosowanie.
2.4 W przepisach dotyczących niniejszych regat:

[DP] oznacza przepis, za którego naruszenie kara określona jest we Wstępie PRŻ -
Adnotacja.
[NP] oznacza przepisy, które nie stanowią podstawy do protestu lub prośby o
zadośćuczynienie wnoszonej przez jacht. Zmienia to przepis 60.1.

3. REKLAMOWANIE [DP][NP]
Jachty mogą być zobowiązane do  noszenia reklam wybranych i dostarczonych przez
organizatora.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I WPISOWE
4.1 Regaty rozegrane zostaną w klasach:

- Laser Standard/ILCA 7,
- Laser Radial/ILCA 6,
- Laser 4,7 M/ILCA 4,
- Laser 4,7 K/ILCA 4 (bez ograniczenia wiekowego),
- 420.

4.2 Kodeks Uprawnień World Sailing (Regulacja 19) obowiązuje wszystkich zawodników.
Jeżeli frekwencja którejś z flot będzie bardzo wysoka, organizator wprowadzi podział
na dodatkowe floty. Komunikat dotyczący ewentualnego podziału będzie wywieszony
29.04.2022r.

4.3 Zgłoszenia należy przesłać w terminie: 30.03-29.04.2022r.

W przypadku zgłoszenia lub płatności wpisowego po terminie 20.04.2022r.
obowiązywać będzie podwyższone wpisowe zgodnie z punktem 4.5 ZoR.

Zgłoszenia drogą internetową są zgłoszeniami finalnymi. Nie ma
możliwości zgłoszenia się w biurze regat!
Zgłaszając się w systemie zawodnik/trener deklaruje prawdziwość
wpisanych danych!

Zgłoszenia należy dokonać poprzez stronę:
https://www.upwind24.pl/regatta/puchar-polski-centralnej-2022-im-tren
era-wieslawa-kopra-2022/send-entry

https://www.upwind24.pl/regatta/puchar-polski-centralnej-2022-im-trenera-wieslawa-kopra-2022/send-entry?fbclid=IwAR0MX8FlNcqFxU7qiSsM2hvPsELedVjcUABZi38xY8beo9t3DYap3THitBU
https://www.upwind24.pl/regatta/puchar-polski-centralnej-2022-im-trenera-wieslawa-kopra-2022/send-entry?fbclid=IwAR0MX8FlNcqFxU7qiSsM2hvPsELedVjcUABZi38xY8beo9t3DYap3THitBU


4.4 Wpisowe do regat należy opłacić przelewem na konto: Międzyszkolny Klub Sportowy
Dwójka, 29 1240 1040 1111 0011 1115 4569, w tytule podając imię,
nazwisko i klasę zawodnika!
Uwaga, nastąpiła zmiana numeru konta względem poprzednich lat, prosimy o
upewnienie się przed przelewem ;)

Nie ma możliwości płacenia wpisowego w biurze regat.

4.5 Wpisowe do regat wynosi:
Klasa Wpisowe (PLN)

do 20.04.2022r.
Wpisowe podwyższone (PLN)

21-29.04.2022r
Laser STANDARD/
ILCA 7

150 200

Laser RADIAL/
ILCA 6

150 200

Laser 4.7 K i M/
ILCA 4

150 200

420 220 280

4.6 Podczas procedury zgłoszeniowej, obowiązuje podanie danych na podstawie
następujących dokumentów:

1. aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich);
2. licencja sportowa zawodnika PZŻ;
3. ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
4. licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeżeli dotyczy);
5. aktualna karta ILCA (dla zawodników klasy Laser)

5. PROGRAM I FORMAT REGAT

Dzień Data Godziny Wydarzenie

Piątek 29.04.2022 12.00-20.00 Przyjazd ekip

Sobota 30.04.2022 12.00 Wyścigi

Niedziela 1.05.2022
11.00 Wyścigi

po
wyścigach

Losowanie dodatkowych
nagród/FUNRACE + Grill :)

Poniedziałek 2.05.2022 10.00 Wyścigi  + zakończenie
regat

5.1 Planowane jest rozegranie 9 wyścigów.
5.2 W dniu 2.05.2022 r. sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o

godz.15:30.
5.3 Regaty będą się składać z pojedynczej serii wyścigów, z wyjątkiem gdy w danej

klasie zgłoszonych zostanie więcej niż 80 jachtów, w takim wypadku będą się
składać z serii eliminacyjnej i finałowej.



6. INSPEKCJA SPRZĘTU
6.1 Wszystkie jachty mają obowiązek gotowości do inspekcji sprzętu w czasie finalnej

rejestracji zgłoszeń.
6.2 Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami

regatowymi i klasowymi mogą być dokonane podczas regat.

7. ŁODZIE OSÓB WSPIERAJĄCYCH
Wszystkie łodzie osób wspierających uczestniczących w regatach wymagają
telefonicznej akredytacji.

8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi dostępna będzie na stronie regat na platformie upwind24.pl

9. MIEJSCE REGAT
Miejscem organizacji regat będzie klub MOS/MKS Dwójka w Zegrzu Południowym.
Regaty zostaną rozegrane na akwenie Zalewu Zegrzyńskiego.

10.PRAWA DO WIZERUNKU
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.

11. 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, wynikającą z udziału w regatach.

12. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE W CZASIE REGAT

Organizator nie zapewnia wyżywienia oraz zakwaterowania dla uczestników
regat. Poniżej przykładowe bazy noclegowe działające w okolicy:

1. Domki w MOS nr. 2 (ilość miejsc ograniczona), kontakt: 22 782-21-83
2. Hotel 500, kontakt zegrze@hotel500.com.pl; +48 509 453 302; (22) 774 66 21
3. Hotel Warszawianka w Serocku, kontakt: 22 768 90 00
4. Hotel Mario, kontakt: 722 114 402

13. OFICJALNI PARTNERZY

Laser and Moth coaching. Wszystko co związane
z pływaniem na Laserze i Ćmie w jednym
miejscu.  Organizacja regat, zgrupowań, szkoleń
indywidualnych i grupowych, zarówno w kraju
jak i za granicą.
Po więcej -> https://www.facebook.com/LionSailing/

Tutaj  znajdziecie ubrania Zhika, Roostera, na
wodę i na ląd ;) różne rodzaje bloczków i lin and
much more ;) https://sailovnia.pl/

mailto:zegrze@hotel500.com.pl
https://www.facebook.com/LionSailing/
https://sailovnia.pl/


10. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE

sekretariat MOS 22 782-21-83

organizator: Lew Cezary Gołda 669-920-830

zgłoszenia/biuro regat 22 782-21-83

Facebook : Lion Sailing;  Laser Team Poland; Polskie Stowarzyszenie Klasy 420.

Strona internetowa:

https://www.upwind24.pl/regatta/puchar-polski-centralnej-2022-im-tren
era-wieslawa-kopra-2022/send-entry

Do zobaczenia!
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