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Zawiadomienie o Regatach 

 
 

     Yacht Klub Polski Inowrocław zaprasza do udziału w regatach  „Kujawsko – Pałuckiej Operacji śagiel 
– 2009” w ramach których, odbędą się Regaty o BŁĘKITNA WST ĘGA - KPOZś. 
 
1.  Termin regat:      15 – 16 sierpień 2009  r. 
 
2.  Miejsce regat:      Przystań śeglarska YKP Inowrocław w Łącku k/Pakości nad jeziorem Mielno. 
 
3.  Przepisy:                

- regaty będą rozgrywane zgodnie z Przepisami Regatowymi  śeglarstwa ISAF 2005-2008, 
- przepisami Polskiego Związku śeglarskiego, 
- zawiadomieniem o regatach i instrukcją Ŝeglugi, 
- przepisami Regulaminu Regat BŁĘKITNA WST ĘGA zatwierdzonego przez Zarząd 

KPOZś w dniu 26.03.2007 r. 
 
4. Uczestnicy:  

- klasy uczestniczące w regatach: T-1, T-2, T-3, OMEGA,  
- przewidujemy równieŜ start klasy „Wolna”, 
- w regatach mogą startować zawodnicy posiadający uprawnienia zawarte w kwestionariuszu 

pomiarowym i w oświadczeniu prowadzącego jacht. 
 
5.  Zgłoszenia i termin pierwszego wyścigu: 

- wstępne zgłoszenia z moŜliwością rezerwacji noclegów, prosimy przesyłać na adres  organizatora 
na dwa tygodnie przed terminem regat,  

- zgłoszenia imienne przyjmowane będą w dniu poprzedzającym pierwszy wyścig w godz.17.00-20.00 
i w dniu rozpoczęcia regat w godz. 08.00 - 09.00, 

- sprawdzenie danych jachtu do wyliczenia współczynnika Vi przez Sędziego technicznego odbywać 
się będzie w godz. 15.00 - 20.00 w dniu poprzedzającym regaty i w dniu regat w godz. 08.00-09.00, 

- pierwszy wyścig regat rozpocznie się nie wcześniej niŜ o godz. 11.00. 
 
6. Program regat; 
     

1) 14 sierpień (piątek): 
- przyjmowanie zgłoszeń, 

            - imprezy towarzyszące. 
 
2) 15 sierpień (sobota): 

- godz. 10.00 uroczyste otwarcie regat, 
       - godz. 11.00 start do I – go  wyścigu, 
       - godz. 15.00 posiłek, 
       - godz. 16.00 start do kolejnego wyścigu,    

            - godz. 20.00 imprezy towarzyszące. 
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3) 16 sierpień (niedziela): 
- godz. 10.00 start do kolejnego wyścigu, 
- godz. 12.00 start do Regat BŁEKITNA WSTĘGA – KPOZś, 
- godz. 14.00 posiłek,  

       - godz. 16.00 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i zakończenie regat. 
      

7. System punktacji i ocena wyników:   
          - punktacja w poszczególnych biegach prowadzona będzie w systemie małych punktów,   

              - regaty będą uznane za waŜne przy rozegraniu 3 wyścigów, 
                 - nie ogranicza się górnej ilości wyścigów – przy ilości powyŜej trzech wyścigów,  
                   najgorszy wynik   będzie odliczany, 
              - w wynikach końcowych regat nie będą sklasyfikowani sternicy, którzy nie ukończyli Ŝadnego         
                wyścigu, ale zgodnie z przepisami regatowymi byli w wyścigu i wystartowali, 

            - wyścig zostanie uznany za waŜny, jeŜeli w klasie będą startowały minimum 3 jachty, 
            - ustala się, Ŝe zamknięcie linii mety nastąpi 20 minut po przybyciu na metę trzeciego jachtu 
              danej klasy. 
         

8. Instrukcja Ŝeglugi:  
            - zawodnicy otrzymają instrukcj ę Ŝeglugi przed startem do I – go wyścigu, 
            - lista startujących załóg w poszczególnych klasach zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń  
              przed pierwszym wyścigiem, 
             

9. Wpisowe do regat:  
            - wpisowe do regat wynosi 25,- zł. od zawodnika. 
  

10. Nagrody:  
            - nagrody dla zwycięzców w poszczególnych klasach, zostaną podane do wiadomości na tablicy 
              ogłoszeń w dniu regat, 

 
11. Ochrona środowiska: 

            Jacht, którego załoga wyrzuci śmieci do wody moŜe być ukarana przez KR dyskwalifikacją. 
            Przystań wyposaŜona jest w wystarczającą ilość koszy i pojemników na śmieci. 

 
12. I n n e:                 

           Organizator zapewnia po wniesieniu dodatkowej opłaty w kwocie 10,- zł. (2 x 5,-zł.) posiłek 
           w pierwszym i drugim dniu Regat. 
           Czynny będzie równieŜ bufet. 
 
           Telefony kontaktowe: 

                 - Komandor Klubu tel. 602251190, 
                 - Sekretarz Klubu Kol. Lidia Owedyk tel. 600397677, 
                 - Kapitan Sportowy Kol. Mirosław Fabiszewski tel. 603806909 
                 - Bosman Klubu Kol. Roman Szmude tel. 605654522. 
 
 
Inowrocław, dnia 30.07.2009 r. 
                                                                                                                                   K o m a n d o r 
                                                                                                                                           Yacht Klubu Polski Inowrocław   
                                                                                                                                     Jacek Byner                                                                                                


