
ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

Finał Pucharu Polski klasy Omega 

MORZYCZYN 2017 

 

Termin i lokalizacja regat: 23-24.09.2017 Morzyczyn, jezioro Miedwie 

Organizator: Klub Żeglarski JOMITOKA, Polski Związek Klasy Omega,  

Kontakt: Tomasz Mordas - 601 70 21 74 

 

1. Regaty zostaną rozegrane w dniach 23-24.09.2017 na jeziorze Miedwie, Morzyczyn koło Stargardu. 

Regaty są Finałem Pucharu Polski w Klasie Omega Sport i Omega Standard 

2. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „Przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych 

Żeglarstwa WS 2017-2020, Przepisami klasy Omega Sport i Standard, Regulaminem Pucharu Polski 

klasy Omega oraz Zasadami Organizacji żeglarskich regat sportowych w klasach amatorskich 

nieobjętych systemem rywalizacji sportowej. 

Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia określone przepisami klasowymi i regatowymi mogą być 

dokonywane podczas trwania całych regat. 

Regaty posiadają licencję OZŻ. 

3. Regaty zostaną rozegrane w Klasie Omega Standard i Omega Sport. Dla uznania regat za odbyte 

rozegranych musi być minimum 3 wyścigi przy zgłoszeniu się co najmniej 4 załóg w danej grupie.  

4. Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w biurze regat w dniu 22.09.2017 r. w godz. od 16:00 do 

20:00 oraz w dniu 23.09.2017r w godzinach od 08:00 do 09:45 na drukach dostarczonych przez 

organizatora. Biuro regat znajdować się będzie w bosmanacie KŻ JOMITOKA 

5. Wpisowe do regat: 

• Do dnia 22.09.2017 r. – 100 PLN płatne przelewem na konto KŻ PTTK JOMITOKA 

W treści przelewu prosimy wpisać – „wpisowe do regat PP MIEDWIE, imię i nazwisko sternika, numer 

jachtu” .Osoby chcące otrzymać rachunek za wpisowe, proszone są o przesłanie na adres marina-

miedwie@info.stargard.pl takiej informacji z pełnymi danymi do wystawienia rachunku. 

 Nr konta:  28 1940 1076 5377 3188 0000 0000 

• Dnia 23.09.2017 do godziny 09.45 – 150 PLN, płatne gotówką w biurze regat.  

• wniesienie opłaty startowej 25 pln/zawodnik (dla osób, które nie opłaciły startów na cały 

sezon) na miejscu regat. 

6. Instrukcja Żeglugi zostanie opublikowana przez Sędziego Głównego Regat w dniu 23.09.2017. 

Wszystkie Komunikaty dla zawodników będą umieszczone na oficjalnej tablicy ogłoszeń. O 

pojawieniu się nowych komunikatów informować będzie dodatkowo flaga” L” MKS wzniesiona na 

maszcie w pobliżu tablicy ogłoszeń. 

 



 

7. Program regat: 

Piątek 22.09.2017: 

• 16:00 do 20:00 - przyjmowanie zgłoszeń w Biurze Regat  

Sobota 23.09.2017: 

• 8.00 – 9.45 – przyjmowanie zgłoszeń w Biurze Regat 

• 10.00 - uroczystość otwarcia regat oraz odprawa sterników 

• 11.00 - sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia 

• 11.00 – 17.00 - wyścigi 

• 18:00 - posiłek dla uczestników, impreza brzegowa 

Niedziela 24.09.2017: 

• 10.00 – sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu 

Ostatni sygnał ostrzeżenia tego dnia zostanie podany nie później niż o godz. 14 

8. Przewiduje się rozegranie 9 wyścigów. W przypadku rozegrania więcej niż 5-8 wyścigów, najgorszy 

wynik zostanie odrzucony, a po rozegraniu 9 wyścigów odrzucone zostaną 2 najgorsze rezultaty. 

9. Do obliczenia wyników regat stosowany będzie system „Małych Punktów” oraz punktacja zgodnie 

z regulaminem Pucharu Polski Klasy Omega. 

10. Nagrody: Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach   I  - III otrzymują puchary i dyplomy. Pozostali 

otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

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

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

b) Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia  6 maja  1997r, w  sprawie określenia warunków 

bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358 z 1997r.) 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów 

żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072 z 2003r.) 

d) Lokalnych przepisów żeglugowych wydanych przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej 

12. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez 

Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w 

materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat. 

13. Na jachcie podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość  osób jaka została zgłoszona do 

regat. Wniosek (w formie pisemnej lub ustnej) o zmianę członka załogi należy złożyć przed 

rozpoczęciem wyścigu do Komisji Regatowej. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych, za 

zgodą Sędziego Głównego 

14. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności 

wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia 

odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z 

udziału w regatach 



15. Organizator zapewnia nieodpłatnie: miejsce do wodowania i postoju jachtów, parking dla 

samochodów oraz przyczep i sanitariaty. 

16. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć 

wynikłą w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach 

17. Ubezpieczenie: sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów   

polisę   OC   obejmującą   w   swym   zakresie   zdarzenia   wynikłe   podczas wyścigów. 

 

KOMANDOR KŻ JOMITOKA 

Tomasz Mordas 


