
 
 

ZAWIADOMIENIE  
 

O REGATACH JACHTÓW TURYSTYCZNYCH W KLASIE OMEGA i S KIPPI-650 
„POZNA ŃSKIE DNI MORZA” 

organizowanych w dniu 19 czerwca 2010r. 
   
1. Organizator. 
 Organizatorem regat w klasie Omega jest Poznański Klub Morski LOK i 31 Baza Lotnictwa 
Taktycznego Poznań-Krzesiny. Miejsce regat: przystań (nad jeziorem Kierskim) Poznańskiego Klubu 
Morskiego LOK 60-408 Poznań ul. Nad Jeziorem 120.  
 Regaty są organizowane przy współudziale z JACHT KLUBEM WIELKOPOLSKIM – wspólna 
komisja regatowa. 
 
2. Przepisy. 
 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z  Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF edycja 2009-2012, 
niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją żeglugi.                
 
3. Warunki uczestnictwa. 
 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień 
ISAF , które należy przedstawić podczas procedury zgłoszeniowej, a ponadto: 
- umieszczenie na jachtach symboli i znaków dostarczonych zawodnikom przez organizatora; 
- w regatach mogą startować tylko jachty turystyczne; 
- w regatach startować mogą jachty Omega – turystyczne tj. nie wyposażone w trapez do 

balastowania, wodzik szotów, spinaker, których w trakcie tych regat używać nie wolno w żadnej 
formie. Nie zastosowanie się do powyższego spowoduje automatyczne wykluczenie jachtu z regat !!!; 

- ubezpieczenie OC jachtu (lub indywidualne ubezpieczenie OC sternika jachtu) na czas regat. 
 
4. Zgłoszenia do regat. 
 Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu 19.06.2010r. w godz. 8.30 – 10.00 na terenie Poznańskiego 
Klubu Morskiego LOK. 
 
5. Opłaty startowe. 
 Opłata startowa wynosi 30 zł od jachtu. 
 
6. Program regat. 
-  8.30 ÷ 10.0 – przyjmowanie zgłoszeń do regat; 
-  10.00 – odprawa sterników. 
-  10.55  – gotowość startowa (sygnał ostrzeżenia do ostatniego wyścigu  nie później niż o godz. 16.30); 
-  18.30  – uroczyste zakończenie regat i wręczenie nagród* ; 
-  18.30 ÷ 24.00 – poczęstunek i zabawa przy muzyce dla uczestników regat, osób towarzyszących i gości*. 
*) – zakończenie regat i zabawa odbywać się będzie na terenie Ośrodka Szkolenia Sił Powietrznych (obok 
terenu Poznańskiego Klubu Morskiego LOK) 
 
7. System punktacji. 
 Planowane jest rozegranie mx. 5 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu. 
 

 



 
 
8. Instrukcja żeglugi. 

 Instrukcja żeglugi i opis tras będą dostępne dla zawodników po zgłoszeniu się do regat. 

9. 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. 
 
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 oraz we 
wszystkich materiałach dotyczących regat. 
 
11. Nagrody. 
 Nagrodą główną jest nagroda pieniężna:  

- za I miejsce     – 600 zł; 
- za II miejsce   – 300 zł; 
- za III miejsce  – 100 zł. 
FUNDATOREM NAGRÓD PIENI ĘŻNYCH JEST   „SORT” sp.z o.o. 

 
 Ponadto: załogi, które zajmą 1, 2 i 3 miejsce - otrzymają puchary i dyplomy. 
Uwaga: nagrody załogi muszą odebrać osobiście  osobiście podczas uroczystego zakończenia regat.W 
przypadku nieobecności nagroda przechodzi automatyczne na załogi sklasyfikowane niżej. 
 
12. Informacje dodatkowe. 
 W dniach 19 i 20 czerwca w przystani PKM LOK odbywać się będą również Regaty  Eliminacyjne do 
Mistrzostw Polski –modeli jachtów żaglowych w klasie F5-M i F5-10 organizowane przez sekcję modelarską 
naszego klubu. Przewiduje się udział kilkudziesięciu zawodników z całej Polski  ( w tym również z Niemiec). 
Regaty odbywać się będą w dniu 19 czerwca od godz. 11.00 do 17.00 i w dniu 20 czerwca od godz. 9.00 do 
13.00. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do obserwacji zmagań zawodników. 
 
13. W dniu 19 czerwca na terenie PKM LOK  przeprowadzona zostanie akcja „Żagle dla wszystkich” z 
udziałem dzieci z okolic Kiekrza oraz ze Szpitala Rehabilitacyjnego Dla Dzieci w Kiekrzu. W ramach akcji 
będą zorganizowane gry i zabawy dla dzieci, pokaz modeli jachtów żaglowych sterowanych radiem i rejsy 
jachtem klasy „DZ” połączone z oglądaniem regat jachtów turystycznych w klasie Omega i Skippi 
odbywających się w tym czasie na jeziorze Kierskim. 
 
 
 
 

Z Żeglarskim Pozdrowieniem zaprasza 
 
KOMANDOR 
POZNAŃSKIEGO KLUBU  MORSKIEGO LOK 
 
Adam Szyburski 
 

 

 


