
Zawiadomienie o regatach 
 

UKS "Krokus" we współpracy z Ośrodkiem Wypoczynkowym "KROKUS" w Wieleniu 
zapraszają do udziału w regatach o "Puchar Różowej Konwalii" zaliczanych do „Pucharu 
Polski w klasie OMEGA”.  
Serdecznie Zapraszamy. 
 

PUCHAR RÓŻOWEJ KONWALII 
W KLASACH OMEGA SPORT, OMEGA STANDARD 

 
1. Termin i miejsce regat 

Regaty odbędą się w dniach od 29-30 kwietnia 2017r. na Jeziorze Wieleńskim 
(teren Ośrodka Wypoczynkowego KROKUS) w Wieleniu Zaobrzańskim 

 
2. Organizator 

Uczniowski Klub Sportowy "Krokus" 
Krzysztof Słonina 
tel. 602430014, krzysztof.slonina66@gmail.com 
Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego 

 
3. Przepisy 

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „Przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach 
Regatowych Żeglarstwa World Sailing (ex ISAF) 2017-2020, przepisami PZŻ, 
przepisami klasy Omega Sport i Standard, Regulaminem Pucharu Polski klasy 
Omega oraz „Zasadami Organizacji  Żeglarskich regat sportowych w klasach 
amatorskich nieobjętych systemem rywalizacji sportowej”. Stosowany będzie 
Dodatek „P” PRŻ 2017 – 2020. Kwestie nieuregulowane w w/w dokumentach 
reguluje Instrukcja Żeglugi. Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia określone 
przepisami klasowymi i regatowymi mogą być dokonywane podczas trwania całych 
regat 
 

4. Klasy 

Regaty zostaną rozegrane w Klasie Omega Sport i Omega Standard. Dla uznania 
regat za odbyte ustala się limit jachtów w poszczególnych klasach na 3 (trzy) 
 

5. Reklama 

Zgodnie z §5 „Zasad organizacji żeglarskich regat sportowych w klasach 

amatorskich (…) PZŻ” organizator nie przyjmuje Kodeksu Reklamowania ISAF 

 
6. Zgłoszenia i warunki uczestnictwa 

Zgłoszenia i opłata startowa do regat przyjmowane będąw biurze regat w dniach: 

28.04.2017 w godz. 1800-2000 
29.04.2017 w godz. 700-900 

Dla klasy OMEGA SPORT i OMEGA STANDARD będzie wymagane 

a). Ubezpieczenie OC uczestników regat 
b). Certyfikat jachtu (zgodnie z Regulaminem Pucharu Polski Omega) 



c). Wniesienie wpisowego wynoszącego 100 zł od załogi dla klas OMEGA 
SPORT i OMEGA STANDARD oraz opłaty startowej (stawki zgodnie z 
Regulaminem Pucharu Polski Omega 2017)  

d). Dopuszczenie Sędziego Mierniczego do regat 
 
7. Program regat 

28.04.2017 piątek  

1800-2000 - przyjmowanie zgłoszeń, 
 

29.04.2017 sobota  

0700-0900 - przyjmowanie zgłoszeń, pomiary techniczne 
1000 - otwarcie regat 
1055 - sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia 
1700 - posiłek po regatach 
1930 - reminescencje regatowe, przepisy regatowe z Ryszardem Skarbińskim 

 
30.04.2017 niedziela  

955 - sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia (żaden sygnał 
ostrzeżenia nie będzie podany później niż o godzinie 1355) 

1600 - uroczyste zakończenie regat 
 
8. Punktacja 

- Stosowany będzie system Małych Punktów wg dodatku „A” PRŻ 
- Planowane jest rozegranie dwunastu (12) wyścigów. 
- W przypadku rozegrania czterech (4) wyścigów najgorszy wyścig zostanie 

odrzucony, gdy rozegranych zostanie dziewięć (9) wyścigów i więcej – dwa 
najgorsze wyniki będą odrzucone. 

- Nie klasyfikuje się zawodników, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu lub zostali 
w nim zdyskwalifikowani 

- Odpowiedzialność za szkody i ubezpieczenia 
 

9. Instrukcja żeglugi 

Instrukcja Żeglugi będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Biurze Regat. 
 

10. Nagrody 

- Załogi sklasyfikowane na miejscach I – III otrzymują medale i dyplomy 
- Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy 

 
11. Zastrzeżenie odpowiedzialności 

Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie 
przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierci 
wynikłych w związku z udziałem w regatach – przed rozpoczęciem, podczas oraz 
po regatach. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatora 
nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek 
szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału 
w regatach. 



 
12. Prawo do wizerunku 

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie 
swojego wizerunku przez sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji 
w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat. 

 
13. Przepisy żeglugowe 

Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania n/w przepisów 
żeglugowych: 

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

- 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.) 

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

 
14. Protesty 

Protesty na właściwych formularzach winny być złożone w sekretariacie Komisji 
Sędziowskiej w ciągu 0,5 godz. od chwili przypłynięcia KR. Czas i miejsce 
rozpatrywania, jak również zestawienie protestów informujące zawodników o 
protestach, w których występują jako strona lub są zgłoszeni jako świadkowie 
podane będzie oddzielnym komunikatem w ciągu 15 min. po upływie czasu 
protestowego. 

 
15. Sternik jachtu 

Osoba zgłoszona jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia 
(„obsługiwania urządzenia sterowego”) jachtu będącego wyścigu. 

 

16. Na jachcie 

Podczas wyścigu powinny znajdować się wszystkie osoby zgłoszone, jako załoga. 
Wniosek (w formie pisemnej) o zmianę członka załogi należy złożyć przed 
rozpoczęciem wyścigu. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych za 
zgodą Sędziego Głównego. 

 
17. Jachty 

Startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne 
postaci numeru umieszczonego na żaglu i burtach jachtu. 

 
18. Łodzie trenerów i obserwatorów 

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach 
wymagają akredytacji organizatora regat. 

 
19. Informacje dodatkowe 

Noclegi (www.ow-krokus.pl) 



Puchar jest rozgrywany na terenie Ośrodka Wypoczynkowego KROKUS, który 
umożliwia zakwaterowanie i wyżywienie zawodników i wszystkich gości w tych 
dniach w cenach: 
 
50zł/osoba/doba w pokojach 4-osobowych (domki szeregowe) lub 4-6 osobowych 
(hotel młodzieżowy). W cenę wliczone jest śniadanie. 
Możliwość wykupienia posiłków - obiad i kolacja (na miejscu stołówka z własną, 
pyszną kuchnią.) 
 
Zgłoszenia i rezerwacje: 
mailem: biuro@ow-krokus.pl 
dodatkowe informacje Alicja Słonina tel. 601404654 

 
Zapraszamy 


