
                                                             
ZAWIADOMIENIE O REGATACH

XXVII REGATY O PUCHAR  PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY 

W KLASIE JACHTÓW: KABINOWYCH, OTWARTOPOKŁADOWYCH,

OPTYMIST UKS I OPTYMIST SPORT.

Organizator: 

Sekcja Żeglarska Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Częstochowskiej 

42-200 Częstochowa, ul. Akademicka 2 pok.2

Dane kontaktowe: 
Komandor Sekcji Żeglarskiej Klubu Uczelnianego AZS P.Cz.: Magdalena Wilk, 
e-mail: sekcjazeglarska@gmail.com, tel.: 600-145-077,
Vice  Komandor  Sekcji  Żeglarskiej  K.U.  AZS  P.Cz.  Karol  Grab-Rogaliński,
tel.: 503-416-392

1. Regaty zostaną rozegrane w dniu  14 sierpnia 2021r. na akwenie Jastrząb

koło Poraja -  Zbiornik Poraj.

2. Biuro regat: domek CZOZŻ na terenie OŻ Mariny Poraj.

3. Port regat: OŻ Marina Poraj.

4. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:

 Przepisami  zdefiniowanymi  w  Przepisach  Regatowych  Żeglarstwa  2021-

2024,

 Przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych,

 Zasadami Organizacji Regat Żeglarskich PZŻ,

 Zasadami Organizacji Imprez CzOZŻ,

 Niniejszym zawiadomieniem,

 Instrukcją żeglugi. 

mailto:sekcjazeglarska@gmail.com


5. Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.

6. Regaty zostaną rozegrane w klasach: 

- jachty otwartopokładowe,

- jachty kabinowe,

- optymist UKS (zawodnicy nie posiadający licencji, łódki bez certyfikacji),

-  optymist Sport (zawodnicy posiadający licencję sportową, łódki posiadające

certyfikat)

Do  danej  klasy  Optymist  kwalifikuje  decyzja  Sędziego  Głównego,  od  której

nie ma odwołania.

7. Zgłoszenia  do  regat  w  dniu    1  4    sierpnia  20  21  r  .  w  godz.    8.30  –  10.00

przyjmowane będą w Biurze Regat,  na formularzach dostarczonych przez

organizatora.

8. Instrukcja  żeglugi  i  opis  tras  będą  dostępne  dla  zawodników po  zgłoszeniu

się do regat.

9. Wpisowe  do  regat  wynosi  30  zł  dla  klas  jachtów  Kabinowych

i Otwartopokładkowych,  klasa Optymist UKS i Optymist Sport – bezpłatnie.

10. W regatach mogą uczestniczyć wyłącznie załogi, w których przynajmniej jeden

czlonek załogi posiada sportową lub amatorską licencję zawodnika PZŻ (zgodnie

z nowymi przepisami PZŻ) 

11. Osoba zgłoszona  jako sternik  jest  zobowiązana do osobistego prowadzenia

("obsługiwania urządzenia sterowego") jachtu będącego Otwarcie regat: Marina

Poraj – 14 sierpnia 2021r. o godz. 10.00.

12. Otwarcie regat: Marina Poraj – 1  4   sierpnia 20  21  r. o godz. 10.  0  0.

13. Czas dla Sędziego Głównego w godz. 11:00 – 17:30

14. Starty do wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego. 

15. Przewiduje  się  rozegranie  5  wyścigów.  W  przypadku  rozegrania  więcej

niż 3 wyścigów, najgorszy wynik zostanie odrzucony.

16. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu 1 wyścigu.

17. Punktacja  zgodnie  z  dodatkiem  A  Przepisów  Regatowych  Żeglarstwa

w wyścigu.  



18. Dla jachtów kabinowych zastosowana zostanie Formuła Wyrównawcza PPJK

19. Nagrody: pozostają w dyspozycji organizatora.

20. Zalecane jest ubezpieczenie OC jachtu lub sternika.

21. Zgłaszająca  się  do  regat  załoga  jachtu  wyraża  zgodę  na  bezpłatne

wykorzystanie  przez organizatorów i  sponsorów swego wizerunku,  nazwiska,

głosu  w  środkach  masowego  przekazu  w  celu  reklamy  i  promocji  regat

oraz w materiałach dotyczących regat.

22. Uczestnicy  Regat  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych,

zawartych w zgłoszeniu do regat dla celów przeprowadzenia zawodów, przez

administratora  danych  (CzOZŻ  z  siedzibą  w  Częstochowie przy ul. Wały

Dwernickiego 117/121 p.320)

23. Zawodnicy zostali pouczeni, iż podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do  

udziału  w  regatach,  oraz  przysługuje  mu  prawo  dostępu  do  treści  jego

danych  i  ich  poprawiania.  Umieszczeniu  danych  w  publicznie  dostępnym

wykazie: wynik regat, listy startowe, publikacja Rankingu Sterników. 

24. Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator

nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  za  ewentualne  uszkodzenia  sprzętu.

Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  następstwa  nieszczęśliwych

wypadków  lub  śmierci  uczestników  wynikłe  w  związku  z  regatami,  przed

ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.


