
 
 

ZAWIADOMIENIE  
 

O REGATACH WIELKOPOLSKICH DNI MORZA 
organizowanych w dniu 21 czerwca 2008r. 

   
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 2004-2008               
w klasach: Optimist, Cadet, Europa, Laser (S, 4.7, R), OK Dinghy, Słonka, Omega. 
 
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 21.06.08r. w godz. 9.00 – 10.00 na terenie Poznańskiego Klubu 
Morskiego LOK. 
 
5. Opłaty startowe 
 Opłaty startowe obowiązywać będą zgodnie z regulaminem Regat o Puchar Prezesa Wielkopolskiego 
Okręgowego Związku śeglarskiego dla regat jednodniowych. 
 
6. Program regat 
-  9.00 – 10.00 przyjmowanie zgłoszeń do regat;  
-  10.00 – 10.15 uroczyste otwarcie regat; 
-  10.55 gotowość startowa (sygnał ostrzeŜenia do ostatniego wyścigu  nie później niŜ o godz. 14.00); 
-  14.00 – 17.00 festyn rekreacyjny dla uczestników regat i osób towarzyszących (gry i zabawy z nagrodami); 
-  17.00 uroczyste zakończenie regat (połączone z poczęstunkiem dla uczestników regat i gości); 
-  19.00 – 24.00 zabawa taneczna dla uczestników regat, osób towarzyszących i gości; 
-  22.00 puszczanie wianków na jeziorze.  
  
7. System punktacji 
 Planowane jest rozegranie 3 wyścigów. Regaty zostaną uznane za waŜne po rozegraniu 1 wyścigu. 
 
8. Instrukcja Ŝeglugi 
 Obowiązywać będzie instrukcja Ŝeglugi opublikowana w Biuletynie Informacyjnym WOZś na 2008r. 
 
 

 



 
 
9. 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. 
 
10. 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. 
 
11. Nagrody 
 Nagrodą główną jest Puchar Komandora Poznańskiego Klubu Morskiego LOK w klasyfikacji 
zespołowej dla najlepszego klubu (do klasyfikacji zespołowej liczyć się będą wszystkie jachty startujące                
z danego klubu).  
Ponadto: załogi, które zajmą miejsce 1- otrzymają puchary, a zawodnicy którzy zajmą 1-3 miejsce medale. 
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).  
Przewidziano równieŜ losowanie nagród dla uczestników regat (bez względu na zajęte miejsce). 
 
12. Informacje dodatkowe. 
 W dniach 21 i 22 czerwca w przystani PKM LOK odbywać się będą równieŜ Regaty  Eliminacyjne do 
Mistrzostw Polski – IV Memoriał Józefa śeberskiego w klasie modeli jachtów Ŝaglowych F5-S organizowane 
przez sekcję modelarską naszego klubu. Przewiduje się udział kilkudziesięciu zawodników z całej Polski             
( w tym równieŜ z Niemiec). Regaty odbywać się będą w dniu 21 czerwca od godz. 11.00 do 17.00 i w dniu 
22 czerwca od godz. 9.00 do 13.00. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do obserwacji zmagań 
zawodników i do udziału w festynie rekreacyjnym oraz  zabawie tanecznej w dniu 21 czerwca 2008r. 
 
 
 
 

Z śeglarskim Pozdrowieniem zaprasza 
 
KOMANDOR 
POZNAŃSKIEGO KLUBU  MORSKIEGO LOK 
 
Adam Szyburski 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  


