
 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

Puchar Ziem Zachodnich 

Mistrzostwa  Ziem  Zachodnich 

Morzyczyn 02.06.2018 

1.Organizator 
KŻ  JOMITOKA 

 
2.Przepisy 
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PRŻ(WS) 2017- 2020,  
Wyniki regat zaliczają się do punktacji Pucharu Ziem Zachodnich 

 
3.Klasy 

- Omega Standard 
- Omega klasyczna 
  

Limit jachtów w poszczególnych klasach konieczny do rozegrania danej klasy w 
Regatach ustala się na ( 3) jednostki 

 
4.Termin i miejsce rozegrania regat . 
Regaty odbędą się w dniu 02.06.2018 r. na akwenie jeziora Miedwie 

 
5.Zgłoszenia i wpisowe do regat . 
 Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze regat na przystani KŻ JOMITOKA  w Morzyczynie 
w dn. 02.06.2018 w godz. 8.00 – 9.45  
Wpisowe do regat wynosi 60 zł od  załogi.  

 
6.Program regat 
Otwarcie regat i odprawa sterników w dn. 02.06.2018  o godz. 10.00 na przystani KŻ  
JOMITOKA w Morzyczynie 
Pierwszy sygnał startu w dn. 02.06.2018 o godz 11.00 
Żaden sygnał ostrzeżenia nie zostanie podany po godzinie 15.30 

  
Planuje się rozegranie PIĘCIU  wyścigów   
Regaty będą ważne po rozegraniu przynajmniej 1 wyścigu. 

 
7.Instrukcja żeglugi 
Instrukcja żeglugi dostępna będzie dla zawodników w chwili zgłoszenia się do regat. 
Wszystkie inne komunikaty umieszczane będą na tablicy ogłoszeń. 
 
8.Punktacja 
W regatach stosowany będzie system małych punktów zgodnie z Dodatkiem A PRŻ(WS) 
2017 - 2020. 
Po rozegraniu minimum czterech wyścigów 1 wynik zostanie odrzucony. 

9.   Nagrody 



 Puchary i dyplomy dla jachtów na pierwszych miejscach w swojej grupie.      
 

10.Odpowiedzialność  
Sternik Jachtu: osoba zgłoszona jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego 
prowadzenia ( obsługiwania urządzenia sterowego ) jachtu będącego w wyścigu.  
Zawodnicy: uczestniczą w Regatach wyłącznie na własne ryzyko – Organizator nie 
przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób, albo śmierci wynikłe w 
związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po Regatach  
Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestnika 
regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez 
zawodników /sternik, załoganci/ lub ich jacht. Kapitan jest odpowiedzialny za wyposażenie 
jachtu zgodne z przepisami. Ubezpieczenie OC jachtu jest obowiązkowe 

11. Ubezpieczenie 
 Każdy jacht uczestniczący w regatach  musi posiadać ubezpieczenie OC na czas regat. 

12.Adres organizatora 
KŻ JOMITOKA 
ul. Szczecińska 18 
Morzyczyn 

16. Załoga jachtu zgłaszająca się do Regat:  

wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, 
nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu 
reklamy i promocji „Jesiennych regat we mgle” 

 

 

ORGANIZATOR 

KŻ  JOMITOKA 

 


