
 
 

 
ZAWIADOMIENIE  

 

REGATAY O PUCHAR PREZESA 
WIELKOPOLSKIEJ ORGANIZACJI WOJEWÓDZKIEJ LOK  

organizowanych w dniu 19 września 2009r. 
   
1. Organizator 
 Organizatorem regat jest Poznański Klub Morski LOK. Miejsce regat: przystań (nad jeziorem Kierskim) Poznańskiego 
Klubu Morskiego LOK 60-408 Poznań ul. Nad Jeziorem 120.  
 

2. Przepisy 
 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z  Przepisami Regatowymi śeglarstwa ISAF edycja 2009-2012 w klasach: Optimist, 
Cadet, Europa, Laser 4.7, OK Dinghy, Słonka. 
 

3. Warunki uczestnictwa 
 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF oraz 
następujące dokumenty, które naleŜy przedstawić podczas procedury zgłoszeniowej: 
-  aktualne badania lekarskie; 
-  licencję sportową zawodnika PZś; 
-  ubezpieczenie OC; 
-  uprawnienia Ŝeglarskie (jeŜeli są wymagane do prowadzenia danego jachtu); 
-  zgoda PZś na reklamowanie indywidualne; 
-  umieszczenie na jachtach symboli i znaków dostarczonych zawodnikom przez organizatora. 
 

4. Zgłoszenia do regat 
 Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu 19.09.09r. w godz. 9.00 – 10.00 na terenie Poznańskiego Klubu Morskiego LOK. 
Warunki zgłoszeń zgodnie z zasadami zawartymi w „Biuletynie informacyjnym WOZś na 2009r.” 
 

5. Program regat 
-  9.00 – 10.00 przyjmowanie zgłoszeń do regat;  
-  10.55 gotowość startowa (sygnał ostrzeŜenia do ostatniego wyścigu  nie później niŜ o godz. 14.00); 
-  16.30 uroczyste zakończenie regat (połączone z poczęstunkiem dla uczestników regat i gości). 
 

6. System punktacji 
 Planowane jest rozegranie 3 wyścigów. Regaty zostaną uznane za waŜne po rozegraniu 1 wyścigu. 
 

7. ZastrzeŜenie odpowiedzialności 
 Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. śadna z czynności wykonana lub nie wykonana 
przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności  za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez 
zawodnika lub jego jacht. 
 

8. Prawa do wizerunku 
 Zgłaszając się do regat zawodnik wyraŜa 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. 
 

9. Nagrody 
 Nagrodą główną jest Puchar Prezesa Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w klasyfikacji zespołowej dla 
najlepszego klubu (do klasyfikacji zespołowej liczyć się będą wszystkie jachty startujące z danego klubu).  
Ponadto: załogi, które zajmą 1, 2 i 3 miejsce - otrzymają puchary. Dodatkowo dla  zawodników (pierwszych dziesięciu w klasie 
Optimist i pierwszych trzech w klasie Cadet) przygotowane będą nagrody rzeczowe (zawodnicy odbierają nagrody osobiście 
podczas uroczystego zakończenia regat). Dla najlepszego zawodnika LOK w klasie OPP przewiduje się nagrodę specjalną – ster i 
miecz do optimista. 
 

 
Z Ŝeglarskim pozdrowieniem 
Komandor Poznańskiego Klubu Morskiego LOK 
Adam Szyburski 
 
 

 
 


