
 
 

ZAWIADOMIENIE  
 

REGATY O PUCHAR PREZESA 
WOW LOK  

organizowanych w dniu 18 września 2010r. 
   
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, akwen jezioro Kierskie 
 
2. Przepisy 

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z  Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF edycja 2009-2012.  
3. Uczestnictwo i zgłoszenia 

3.1. Regaty zostaną rozegrane  w klasach: Optimist, Cadet, Europa, Laser 4.7, OK Dinghy, Słonka. 
3.2. W regatach mogą brać udział zawodnicy posiadający dokumenty wymagane przez przepisy § 5 „Dokumenty wymagane od  

uczestników regat” określone w Zasadach Organizacji Żeglarskich Imprez Sportowych i Sportowo-rekreacyjnych PZŻ: 
- licencję zawodnika – w imprezach sportowych, 
- ubezpieczenie OC sternika jachtu - w regatach sportowo– rekreacyjnych, 
- uprawnienia żeglarskie (jeżeli są wymagane do prowadzenia danego jachtu), 
- zaświadczenie lekarskie wydane przez WPS-L lub lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej, 
- certyfikat jachtu, 
- zgoda PZŻ na reklamowanie indywidualne. 

3.3. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu 18.09.10r. w godz. 9.00 – 10.00 na terenie Poznańskiego Klubu Morskiego LOK. 
Warunki zgłoszeń zgodnie z zasadami zawartymi w „Biuletynie informacyjnym WOZŻ na 2010r.” 
 

4. Wpisowe 
Seniorzy 20 zł, juniorzy 10 zł.  

 
5. Program regat 

-  9.00 – 10.00 przyjmowanie zgłoszeń do regat;  
-  10.55 gotowość startowa (sygnał ostrzeżenia do ostatniego wyścigu  nie później niż o godz. 14.30); 
-  16.30 uroczyste zakończenie regat (połączone z poczęstunkiem dla uczestników regat i gości). 

 
6. Instrukcja żeglugi 

Instrukcja żeglugi zostanie ogłoszona w dniu przyjmowania zgłoszeń do regat. 
 
7. System punktacji 
 W regatach stosowany będzie system małych punktów. Planowane jest rozegranie 3 wyścigów. Regaty zostaną uznane za 
ważne po rozegraniu 1 wyścigu. 
 
8. Zastrzeżenie odpowiedzialności 
 Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana 
przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności  za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez 
zawodnika lub jego jacht. 
 
9. 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 oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat. 
 
10. 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, przewiduje się nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe będą 
losowane (bez względu na zajęte miejsce w regatach) – obowiązuje zasada, że zawodnicy odbierają puchary i nagrody osobiście 
podczas uroczystego zakończenia regat. 

 
 
Komandor Poznańskiego Klubu Morskiego LOK 
Adam Szyburski 

 


