
Gmina Nieporęt

REGATY MECZOWE O PUCHAR 
MAZOWSZA W KLASIE OMEGA

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

1.Organizatorzy regat: Między Żaglami, Prezes Związku Klasy OMEGA

2.Termin regat: 26-27 lipca 2014

3.Miejsce regat : Przystań Między Żaglami na terenie kompleksu rekreacyjno- wypoczynkowego
   Port Nieporęt-Pilawa. Akwen : Jezioro Zegrzyńskie

4.Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami klasowymi i regulaminem MR Omega Cup, 
   niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją żeglugi.

5.Zgłoszenie do regat MR Omega Cup według regulaminu Omega MC. Przy zgłoszeniu na zieloną 
    kartę będzie decydować kolejność zgłoszeń.

                                                              Zgłoszenia do regat:

                                                                   25 lipca 2014 w godz. 17.00 – 20.00

                                              26 lipca 2014 w godz. 8.00  - 9.00

    Na drukach dostarczonych przez organizatora w biurze regat.

6.Instrukcja żeglugi i opis trasy będą dostępne dla zawodników po odprawie sterników.
Zawodnicy mają obowiązek uczestniczenia w:  

         ·         pierwszej odprawie sterników
         ·         codziennych spotkaniach z arbitrami
         ·         konferencjach prasowych
         ·         zakończeniu regat

7.Wpisowe do regat wynosi 150 zł i obejmuje:

        ·         Prawo do startu na udostępnionym przez organizatora sprzęcie klasy OMEGA
        ·         Ubezpieczenie organizatora NW PZŻ
        ·         Posiłek regeneracyjny
        ·         Grilla wieczornego

8. Organizator posiada prawo zmiany formatu regat.



 

9. Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów 
żeglugowych: 
 

· Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. 
 nr.5 , poz 43 z 2001 r.). 

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997. W sprawie 
określenia warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty 
wodne.(Dz.U. nr 57. Poz. 358 z 1997r.). 

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2003 r. w 
sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach 
wodnych (Dz.U. nr.212, poz 2072 z 2003r.) 

· Wszyscy zawodnicy mają obowiązek spełniać wymogi przepisu 
19,2 kodeksu  uprawnień  ISAF. 
 

10. Zawodnicy będą przyjęci do regat po spełnieniu wymagań określonych w 
Zasadach Organizacji Żeglarskich Regat Sportowych PZŻ w 2012 r. i po 
zakończeniu procedury zgłoszeniowej oraz depozytu na pokrycie 
ewentualnych szkód w wysokości 500 PLN, depozyt musi zostać wniesiony 
do 25 lipca 2014 r na konto 70 1950 0001 2006 0791 3600 0002   IDEA 
BANK S.A., bądź u Organizatora podczas zapisów.  

a) W razie bezszkodowego zakończenia udziału w regatach, 
Organizator zobowiązuje się do zwrotu depozytu natychmiast po 
zakończeniu regat. 

b) W przypadku uszkodzeń jachtu, o wysokości strat decyduje 
Organizator. 

c) Organizator może zażądać uzupełnienia kwoty depozytu do 
pierwotnej wysokości, zanim dopuści załogę do dalszego 
uczestnictwa w regatach. 
 

11. 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. 

 
12. Zawodnicy uczestniczą w regatach na jachtach organizatora, wyłącznie na 

własne ryzyko. 
 
 
13. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu, 

osób bądż też za śmierć w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, 
podczas lub po regatach. 

 
14. Warunkiem dopuszczenia do regat jest okazanie ważnej polisy 

ubezpieczeniowej i spełnienie warunków klasowych klasy Omega oraz 
akceptacja regulaminu regat. 



Program regat: 

  Piątek     25.07.2014r.   Dzień treningowych 

    17:00 – 20:00 Przyjmowanie Zgłoszeń 

  Sobota     26.07.2014r. 

    7:30 – 9:00 Przyjmowanie zgłoszeń. 

    9:30   Otwarcie regat, odprawa sterników 

   10:30  Start do pierwszego wyścigu. 

   19:00  Omówienie pierwszego dnia wyścigów 

              Gril dla zawodników i gości. 

  Niedziela  27.07.2014r. 

   9:00    Odprawa Sterników 

   10:00  Start do pierwszego wyścigu 

   17:00  Zakończenie regat. 

Sędzia Główny: 

 Aleksandra Matynia  

Arbitrzy:  

 Ryszard Blaszka 

 Robert Exner 

 Ryszard Skarbiński 
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