
 

 

Regaty o Puchar Pierwszy Szron w klasie Omega 

Edycja III 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

 Organizator:  Fundacja LEGA EXPERSS 

1. Regaty zostaną rozegrane w dniach  16-10-2021r na jeziorze Olecko Wielkie,  są regatami rozgrywanymi w systemie pucharu 

przechodniego  . 

2. Biuro  oraz port regat: Olecki Klub Wodny , ul. Sembrzyckiego 18 B  w Olecku.  

3. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami ISAF 2021 :2024. 

4. Regaty zostaną rozegrane w klasie Omega.  Limit jachtów koniecznych do uznania regat za odbyte ustala się na dwa (2). Regaty 

zostaną uznane za ważne przy rozegraniu jednego wyścigu.  

5. Zgłoszenia do regat przyjmowane są do dnia 15.10.2021 r., do godz. 18.00 za pośrednictwem strony upwind24.pl - Regaty Pierwszy 

Szron edycja III 

6. Oświadczenia RODO będą przekazywane i przyjmowane w biurze regat. 

7. Wpisowe do regat wynosi 30 zł od jachtu i przekazane zostaną na cele fundacji StreetWorking Olecko 

8. Instrukcja żeglugi będzie dostępna dla zawodników w biurze regat oraz podczas odprawy sterników. Wszystkie inne komunikaty 

umieszczane będą na tablicy ogłoszeń. 

9. Harmonogram regat: 

Otwarcie regat  o godzinie 10.00  

Odprawa sterników o godzinie 10:30 

Start do I wyścigu– planowany jest na godzinę 11:00.  

Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego. 

10. Przewiduje się rozegranie 5 wyścigów. W przypadku rozegrania więcej niż 3 wyścigów najgorszy wynik zostanie odrzucony.   

11. Nagrody: zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I otrzyma puchar przechodni PIERWSZY SZRON, z rąk prezesa fundacji LegaExpress 

12. Sternik jachtu: Osoba zgłoszona jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia (obsługiwania „urządzenia 

sterowego") jachtu będącego w wyścigu.  

13. 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. 

14. Na jachcie  podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób, jaka została zgłoszona do regat. Wniosek (w formie pisemnej) o 

zamianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu. Zamiana nie może dotyczyć sternika jachtu. Zamiana może nastąpić 

tylko z przyczyn losowych, za zgodą Sędziego Głównego. 

15. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własne ryzyko. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatora, nie 

zwalnia uczestników regat, od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, 

wynikającą  z udziału w regatach.  Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć 

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

16.  Zawodnicy zgłaszający się do regat, zobowiązują się do przestrzegania wszystkich obowiązujących aktualnie zasad dotyczących 

przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa COVID-19 wskazanych przez GIS, MZ i MS oraz zaleceń PZŻ jak i poleceń 

Organizatora . 

Organizator:  

 

 Prezes Fundacji LEGAEXPRES 


