
 

 
PUCHAR EUROPY W KLASIE SŁONKA 

                Żywiec Zdrój European Cup SNIPE Class 2011 
               Poznań, 22-24.07.2011,  jezioro Kierskie 

              ZAWIADOMIENIE O REGATACH  
1. ORGANIZATOR:  
Poznański Klub Morski LOK ul. Nad Jeziorem 120, 60-480 Poznań  
Polski Związek Klasy Słonka ul. Wilków Morskich 17/19, 60-480 Poznań 
Regaty będą rozgrywane na jeziorze Kierskim w dniach 22-24.07.2011. 
2. PRZEPISY: 
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z: 
- „przepisami” zdefiniowanymi w "Przepisach Regatowych żeglarstwa 2009-2012"; 
- przepisami PZŻ 
- przepisami klasowymi 
- instrukcją żeglugi 
- niniejszym zawiadomieniem o regatach 
3. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA:  
W regatach uczestniczą zawodnicy klasy Słonka posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień 
ISAF, zgłoszeni przez kluby żeglarskie, będące członkami PZŻ, zawodnicy zagraniczni. 
Zawodnicy zgłaszani do regat musza posiadać: 
- licencje zawodnika PZŻ ( nie dotyczy załóg zagranicznych); 
- ubezpieczenie OC; 
- aktualną kartę zdrowia ( dot. zawodników polskich); 
- certyfikat jachtu; 
- zgoda PZŻ na reklamowanie indywidualne. 
Zgłoszenia będą przyjmowane w biurze regat na przystani organizatora w dniu 22.07.2011 r.  
w godzinach od 8:30 do 10:00. 
4. WPISOWE DO REGAT:  
Załoga krajowa 120 zł; załoga zagraniczna 30 €, wpisowe po terminie zgłoszeń 140 zł i 40 €. 
5. PROGRAM REGAT:  
22.07.2011 (piątek) 
godz. 10.30 ceremonia otwarcia regat 
godz. 11:30 start do 1 wyścigu, następne wg komunikatów KS 
23.07.2011 (sobota) 
godz. 11:00 start do pierwszego wyścigu dnia, następne wg komunikatów KS 
24.07.2011 (niedziela) 
godz. 11:00 start do pierwszego wyścigu dnia, następne (sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o 
godz. 13:00) wg komunikatów KS 
zakończenie regat ok. godz. 15:00 
6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI: 
Instrukcja żeglugi zostanie ogłoszona w dniu przyjmowania zgłoszeń do regat. 
7. POMIARY: 
Każdy jacht musi posiadać certyfikat pomiarowy. Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa 
określonego przepisami regatowymi i klasowymi mogą być dokonane podczas regat. 
8. PUNKTACJA:  
W regatach stosowany będzie system małych punktów. 
Planowane jest rozegranie 7 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegranych 3 wyścigach. 
Rezultat najgorszego wyścigu będzie odrzucany przy rozegraniu minimum 5 wyścigów. 
9. REKLAMOWANIE:  
Obowiązują wymagania Zarządzenia 20 ISAF Kodeks reklamowania. 
10. PRAWO DO WIZERUNKU:  
Zgłaszając się do regat, zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez 
organizatorów i sponsorów w formie fotografii, filmów i innych materiałów tworzonych w trakcie trwania regat 
i ich reprodukcji we wszystkich materiałach dotyczących regat. 
11. NAGRODY: 
Za zajęcie 1, 2, 3 miejsca - nagrody, upominki dla wszystkich zawodników. 
12. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNO ŚCI:  
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, wynikająca z udziału w regatach. 
13. OSOBY KONTAKTOWE:      
Dariusz Sibilski t: +48 602 634679 t:+48 61 8141608 f:+48 61 6527152 e-mail: d.sibilski@op.pl  
Zbigniew Rakocy t:+48 602 216535 e-mail: zrakocy@wp.pl 
Ewa Krzywiak t:+48 605368566 e-mail: e.krzywiak@pkmlok.pl                                                                                                                             


