
 
 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 
 

REGATY TURYSTYCZNE Z OKAZJI DNI MORZA 80-lecie PKM LOK 
25.06.2016 ( SOBOTA ) 

 
 ORGANIZATOR :   POZNAŃSKI KLUB MORSKI  LOK 

 
Data i miejsce regat 
Regaty zostaną rozegrane w dniu 25.06.2016 r. na Jeziorze Kierskim w Poznaniu.  
Zgłoszenia do regat : 
Biuro regat na przystani Poznańskiego Klubu Morskiego LOK  Poznań ul. Nad Jeziorem 120  
Start do pierwszego wy ścigu przewidziany o godz. 11.00. 
Godz. 10.30. odprawa sterników na pomoście klubu. 
Przepisy: 
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z: 
- Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2013-2016, 
- Przepisami Pucharu Polski jachtów kabinowych 2013-2016, 
- Przepisami Polskiego Związku Żeglarskiego dla regat sportowo – rekreacyjnych, 
- Regulaminem rozgrywania i punktacji regat sportowo rekreacyjnych Pucharu Prezesa WOZŻ. 
Instrukcja Żeglugi, komunikaty, opis trasy: 
Instrukcja Żeglugi opracowana  przez SG, opis trasy i komunikaty, wywieszone zostaną przed rozpoczęciem zgłoszeń, 
na tablicy ogłoszeń znajdującej się przed biurem regat. 
Instrukcja żeglugi dostępna będzie zawodnikom w trakcie zgłaszania do regat. 
Sposób przeprowadzenia regat: 
 
Organizator przewiduje rozegranie  dwóch wy ścigów : 
 w klasach T1;T2;T3;TR  (Sigma, Skippi 650, Delphia 24, Kołobrzeg oraz inne kabinowe nie mieszczące się w Vi klasy T3) 
Omega turystyczna ( wg ustaleń komisji turystyki z roku 2014). 
Kolejność startów wg. komunikatów i sygnałów podawanych na statku KR. 
Regaty uznane będą za ważne przy rozegraniu 1 wyścigu . 
Warunki uczestnictwa: 
- dokonanie zgłoszenia w dniu regat od godz. 9.00 do 10.00  na formularzu dostarczonym przez organizatora, 
- Istnieje możliwość pobrania druku zgłoszenia ze strony www.pkmlok.pl, oraz zgłoszenia na adres pkmlok@pkmlok.pl 
- do dnia 24.06.2016. godz. 20.00. 
- wpłacenie wpisowego w wysokości 40,- od jachtu, 
- posiadanie odpowiednich uprawnień żeglarskich, 
- posiadanie ubezpieczenia OC jachtu, 
- uczestnicy startuj ą w tych regatach na własne ryzyko i odpowiedzialno ść. 
 
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. 
 
Prawa do wizerunki 
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów           
podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat. 
 
Nagrody w poszczególnych klasach 
 
 Puchary, dyplomy.   
 
Zakończenie regat, ogłoszenie wyników i wr ęczenie nagród planowane jest  na godz. 15.30.  
 
Osoby kontaktowe: 
Dariusz Żeberski  tel. 508 183 120   darekpol97@wp.pl  
Józef Mikulski   tel.  698 966 827      jumiku@wp.pl  


