
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

Mistrzostwa Polski Mastersów  

w klasie Laser, Finn, OK 
Puck, 26 - 28 sierpnia, 2016 roku 

1. Organizatorem Regat jest  Regatowy Klub Sportowy Lasery Zegrze. 

2. Regaty zostaną rozegrane w dniach 26, 27, 28 sierpnia 2016 r. na wodach Zatoki Puckiej. 

3. Biuro regat znajdować się będzie na terenie Przystani Jachtowej w Pucku, ul. Aleja Lipowa 1. 

4. Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z “przepisami”, określonymi definicją w Przepisach Regatowych 

Żeglarstwa ISAF edycji 2013-2016 (PRŻ), przepisami klasowymi klas biorących udział w regatach oraz 

Instrukcją Żeglugi, która dostępna będzie w dniu 25 sierpnia w biurze regat podczas dokonywania zgłoszeń.  

5. Regaty zostaną rozegrane w klasach: Laser Standard Masters, Laser Radial Masters, Finn Masters, OK 

Masters. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu jednego wyścigu. 

6. Regaty w kategorii Masters LAS, LAR zaliczane są do Pucharu Polski swoich klas. 

7. Sternik jachtu winien posiadać odpowiednie uprawnienia żeglarskie, a jacht znaki identyfikacyjne na żaglu 

oraz: 

- licencję PZŻ (polscy zawodnicy), 

- licencję stowarzyszenia klasy (jeśli jest wymagana przepisami klasy), 

- ubezpieczenie OC (możliwe również OC jachtu, do okazania podczas zgłoszenia, obejmujące zdarzenia w 

trakcie regat) 

8. Zgłoszenia do regat przyjmowane będą pod adresem http://klub.lasery-zegrze.pl/mistrzostwa-polski-

mastersow-2016/#zgloszenia do dnia 20 sierpnia. Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą 25 sierpnia w 

godzinach 18.00 - 20.00, oraz 8.00 - 8.30, 26 sierpnia na drukach dostępnych w biurze regat. 

9. Wpisowe do regat wynosi: 130 zł od jachtu. 

Obejmuje: uczestnictwo w regatach, poczęstunek codziennie po wyścigach, speed race dla 5 najlepszych 

jachtów w każdej klasie w klasyfikacji generalnej po drugim dniu regat, sobotni grill na przystani, bezpłatne 

parkowanie aut na terenie portu, w miare dostępności miejsc. 

10. Otwarcie regat i odprawa sterników odbędzie się w dniu 26 sierpnia o godzinie 9.15. Start do pierwszego 

wyścigu przewidziany jest na godz.:  

12.00 - 26 sierpnia, 

10.30 - 27 sierpnia, 

10.30 - 28 sierpnia. 

Godzina sobotniego, popołudniowego startu "Speed Race" zostanie podana w instrukcji żeglugi. 

Ostatni sygnał przygotowania nie może być podany później niż o godzinie 13.30, 28 sierpnia. 

11. Stosowany będzie System Małych Punktów, określony w dodatku A PRŻ. 

12. Przewiduje się rozegranie 8 wyścigów. W przypadku rozegrania więcej niż 3 wyścigów, najgorszy wynik 

zostanie odrzucony. W przypadku rozegrania 8 wyścigów 2 najgorsze wyniki zostaną odrzucone. 

13. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu. 

14. Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I - III otrzymują medale. O sposobie podziału nagród decyduje 

organizator. 

15. 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 i żeglarstwa regatowego. 

16. 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. 

17. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w 

związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach. 

18. Wszelkie szczegółowe informacje, zakwaterowanie i in.: http://klub.lasery-zegrze.pl/mistrzostwa-polski-
mastersow-2016/ 

Regatowy Klub Sportowy Lasery Zegrze 

 


