
 

 

Międzynarodowe Mistrzostwa 

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY OPTIMIST 
Dziwnów 18-20.09.2020 

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

 
 

Organizatorem regat jest Klub Sportów Wodnych BALTIC przy współpracy Gminy Dziwnów oraz 

wsparciu Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist 

 

1. PRZEPISY 

1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach 

Regatowych Żeglarstwa 

1.2 Dodatek P, Specjalne procedury dla przepisu 42, będzie miał zastosowanie. 

1.3 Regulamin PSKO będzie miał zastosowanie 

1.4 W przypadku konfliktu między językami obowiązuje tekst w języku angielskim 

       

      2.   [DP] REKLAMOWANIE 
Jachty mogą być zobowiązane do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat               

dostarczonych przez organizatora. 

 

      3.  WARUNKI UCZESTNICTWA,ZGŁOSZENIA 

   3.1Regaty będą rozgrywane w klasie Optimist. Uczestniczyć mogą jedynie zawodnicy       

urodzeni w 2005 roku lub później. 

         3.2 Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem formularz on-line dostępnego na stronie 

www.polishoptimist.sailingnet.pl lub www.psko.pl 

3.3 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat wymagane są następujące dokumenty. 

• dowód wpłaty wpisowego do regat 

• ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min.1.5000.000 EUR; 

• certyfikat jachtu 

      Ponadto od zawodników Polskich wymagane są; 

• aktualne badania lekarskie 

• licencja sportowa zawodnika PZŻ 

• licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy) 

• potwierdzenie opłaconych aktualnych składek PSKO 

 

4. WPISOWE 

4.1  W przypadku dokonania zgłoszenia on-line oraz wpłaty na rachunek                            

KSW Baltic 
(10 1020 4795 0000 9302 0359 4603) PLN  

(41 1020 4795 0000 9202 0419 0450 ) Euro                                                                   

w terminie do dnia 11.09.2020 wpisowe do regat wynosi 120 zł dla zawodników polskich  oraz 45 

http://www.polishoptimist.sailingnet.pl/


euro dla zawodników zagranicznych. 

 

4.2  Zawodnicy, którzy nie dopełnią procedury zgłoszeniowej w powyższym terminie oraz nie 

dokonają wpłaty wpisowego zgodnie z punktem 4.1, podlegają podwyższonej opłacie wpisowego: 

170zł dla zawodników polskich oraz 65 Euro dla zawodników zagranicznych. Płatność powyższego 

wpisowego będzie możliwa gotówką na miejscu podczas rejestracji zgłoszeń. 

 

5. FORMAT 

Zawodnicy zostaną podzieleni na grupy i będą żeglować w seriach eliminacyjnej i finałowej 

zgodnie z regulaminem PSKO 

 

6. PROGRAM 

6.1  Zgłoszenia finalne do regat będą przyjmowane w biurze regat znajdującym się w Porcie 

Jachtowym Dziwnów 17.09.2020 w godz.17.00-20.00 oraz 18.09.2020 w godzinach 8.00-9.00 

6.2   Pierwsza odprawa trenerów i kierowników ekip odbędzie się 18.09.2020 o godz. 9.45 przed 

biurem regat lub wcześniej wskazanym miejscu na terenie Portu. 

6.3  Planowane jest rozegranie 11 wyścigów. 

6.4  Pierwszy sygnał ostrzeżenia planowany jest 18.09.2020 o godz. 11.30 

6.5  Ostatniego dnia regat żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz.14.30 

 

7. INSPEKCJA SPRZĘTU 

7.1  Wszystkie łodzie muszą być gotowe do inspekcji sprzętu 17.09.2020 w godz. 14.00-20.00 lub 

18.09.2020 w godz. 8.00-8.45 

7.2  Inspekcja sprzętu może być dokonana również w dowolnym czasie podczas regat. 

 

8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI 

Instrukcja Żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat. 

 

9. MIEJSCE REGAT. 

9.1  Miejscem organizacji regat będzie Port Jachtowy Dziwnów. Załącznik 2 pokazuje jego 

lokalizację. 

9.2 Wyścigi będą rozgrywane na akwenie  Zatoki Pomorskiej (Morze Bałtyckie). Akwenem 

rezerwowym jest Zalew Kamieński. Załącznik 1 pokazuje lokalizacje akwenów regatowych. 

 

10. TRASY 

Wyścigi rozgrywane będą na trasie trapezowej z metą  na końcu drugiego boku na wiatr. 

 

11.  MIĘDZYNARODOWE JURY 

  Międzynarodowe Jury może być wyznaczone zgodnie z PRŻ 91(b). Decyzje Jury nie będą  

podlegać odwołaniu zgodnie z PRŻ 70.5 

 

12. PUNKTACJA 

12.1  Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 3 wyścigów 

12.2  W przypadku rozegrania mniej niż 4 wyścigów, żaden rezultat nie będzie odrzucony. 

 

13.  ŁODZIE OSÓB WSPIERAJĄCYCH 

 13.1 Wszystkie łodzie osób wspierających uczestniczących w regatach wymagają akredytacji 

organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej. 

13.2  Wszystkie osoby prowadzące łodzie trenerów i obserwatorów mają obowiązek przedstawić 

ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną 500.000.00 Euro. 

 

14. [DP] MIEJSCA POSTOJOWE 



Wszystkie łodzie i sprzęt mają obowiązek stacjonować w miejscach określonych przez 

organizatora. 

 

15.   KOMUNIKACJA RADIOWA 

Jachty będące w wyścigu nie mogą wykorzystywać transmisji radiowych, wiadomości tekstowych, 

telefonów komórkowych i urządzeń umożliwiających łączność, innych niż dostarczone przez 

organizatora. 

 

16.   NAGRODY 

Szczegółowy regulamin nagród zostanie ogłoszony w dniu rozpoczęcia regat. 

 

17.   PRAWA DO WIZERUNKU 

17.1 Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku 

przez Organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat 

oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat. 

17.2  [DP] Zawodnicy mogą mieć obowiązek udzielenia wywiadów podczas regat. 

 

18.   ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność . Patrz PRŻ 4 'Decyzja o 

uczestniczeniu w wyścigu'. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie 

zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną 

przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach. 

 

19.   INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE 
Koordynator; Arkadiusz Lenkowski tel.605332155 e-mail: a.lenkowski@post.pl 

Oficjalna strona regat www.kswbaltic.pl 

Baza regat, wodowanie i parking dla przyczep; Port Jachtowy Dziwnów. ul. S. Żeromskiego 30, 

Dziwnów 
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