ZAWIADOMIENIE O REGATACH
o Puchar Ziem Zachodnich w klasie OMEGA
Morzyczyn 14.08.2021
1. Organizator
Klub Żeglarski Jomitoka
2. Przepisy
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami (PRŻ 2021 – 2024)
3. Klasy
– Omega Sport
– Omega Standard
– Omega Turystyczna
4. Termin i miejsce rozegrania regat
Regaty odbędą się w dniu 14.08.2021 r. na akwenie jeziora Miedwie.
Natomiast w dniu 15.08.2021 r. planowane jest rozegranie, w formule OPEN,
Długodystansowego wyścigu samotników
5. Zgłoszenia i wpisowe do regat
Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze regat, na przystani Klubu Jomitoka w
Morzyczynie w dn. 14.08.2021 w godz. 08:00 – 09:30.
Wpisowe do regat wynosi 90 zł od załogi jachtu.
6. Program regat
Otwarcie regat w dn. 14.08.2021 o godz. 10.00 na przystani Klubu Jomitoka w
Morzyczynie.
Gotowość startowa w dn. 14.08.2021 godz.11.00
Planuje się rozegranie 5 wyścigów klasowych .
Regaty będą ważne po rozegraniu przynajmniej 1 wyścigu.

7. Instrukcja żeglugi
Instrukcja żeglugi dostępna będzie w biurze regat w dniu 14.08.2021 r.
8. Punktacja
Stosowany będzie system małych punktów wg Dodatku A do PRŻ 2021-2024.
9. Nagrody
Puchary i dyplomy dla każdego członka załogi jachtów na pierwszych miejscach
w swojej grupie.
10. Odpowiedzialność
Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia
uczestnika regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę
spowodowana przez zawodnika lub jego jacht. Kapitan jest odpowiedzialny za
wyposażenie jachtu zgodne z przepisami. Ubezpieczenie OC jachtu jest
obowiązkowe.
11. Ubezpieczenie
1. Każdy uczestniczący jacht musi posiadać ubezpieczenie OC na czas regat.
2. W przypadku braku ubezpieczenia, prowadzący jednostkę jest w pełni
odpowiedzialny za wszystkie szkody materialne i prawne, które miały miejsce w
trakcie rozgrywanych wyścigów.
12. Prawo do wizerunku
Zgłaszający się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie
swojego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów oraz
innych produkcji w czasie trwania regat oraz wszystkich materiałów dotyczących
regat.
Załącznik nr. 2 składamy w biurze regat łącznie ze zgłoszeniem do regat.
Załącznik GIS (Covid-19) wypełniają wszystkie osoby uczestniczące w imprezie
(trenerzy, zawodnicy, rodzice, osoby towarzyszące).

13. Adres organizatora
ul. Szczecińska 18
73-108 Morzyczyn
Tel +48 601 702 174
14. Miejsce regat
Akwen jeziora Miedwie
73 -108 Morzyczyn
15. Zakwaterowanie
Organizator zapewnia bezpłatne skorzystanie z parkingu dla samochodów i
przyczep.
Informacja dla ekip chcących skorzystać z odpłatnych noclegów:
Motel Polonus
ul. Szczecińska 4
73-108 Morzyczyn
Tel./fax.: (91) 561-00-12
Tel. kom.: 602-153-236
www.motelpolonus.com
HOTEL FENIX **
ul. Szczecińska 12
73-108 Morzyczyn
http://www.fenix-hotel.pl
Organizator życzy wszystkim uczestnikom sukcesów i zadowolenia z pobytu nad
pięknym a mało znanym jeziorem Miedwie.

