
ZAWIADOMIENIE 

Ogólnopolskie Regaty o „Puchar Klubu Sportowego Wiaterni” w klasach: Optimist A i B, ILCA 4
(Laser 4.7), ILCA 6 (Laser Radial) 

Regaty rozegrane zostaną w dniach 17-18.09.2022 r.. Miejscem regat jest „Przystań Wodna” we
Frydmanie nad Zalewem Czorsztyńskim.

1. ORGANIZATOR
Organizatorem regat jest Klub Sportowy Wiaterni z Nowego Targu.
Tel.: 664 789 580  mail: wiaterni.sailing@gmail.com 

2. BIURO REGAT
Biuro Regat mieścić się będzie na terenie przystani wodnej we Frydmanie.

3. PRZEPISY 
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa 
World Sailing 2021-2024 oraz regulaminami PSKO i PSKL. Dodatek P specjalne procedury przepisu 42 
będzie miał zastosowanie.

4. ZGŁOSZENIA DO REGAT
4.1 Zgłoszeń należy dokonać na stronie PSKO (optymist), Upwind24 (laser) lub przez maila 
wiaterni.sailing@gmail.com (imię, nazwisko, klasa, rok urodzenia, nr żagla, nr licencji, nr ubezpieczenia 
OC, data ważności badań lekarskich) lub w Biurze Regat 17.09.2022 r. do godziny 9:00.
Zgłaszając się zawodnik/trener deklaruje prawdziwość wpisanych danych!

4.2 Obowiązuje posiadanie następujących dokumentów: aktualne badanie lekarskie, licencja sportowa, 
ubezpieczenie OC zgodne z wytycznymi PZŻ, certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z 
ustalonym numerem klasowym, licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy),  potwierdzenie 
wpłaty wpisowego w kwocie 100 zł od zawodnika. Wpisowe należy wpłacić na konto 09 1500 1487 1214 
8008 1540 0000 do 13.09.2022. lub 150zł gotówką w biurze regat.      

4.4 Regaty są otwarte dla klas: Optimist Gr.A , Optimist Gr.B , ILCA 4 (Laser 4.7),  ILCA 6 (Laser Radial )

5. WYMAGANIA DLA ZAWODNIKÓW
W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF.
Regaty nie są dostępne dla zawodników reprezentujących Rosję i Białoruś (zalecenia MKOL, World Sailing,
zalecenie PZŻ z 01.03.2022r.) 

6. PROGRAM REGAT
Sobota: godz. 9:30 odprawa trenerów, od godz. 11:00 wyścigi 
Niedziela: godz. 9:30 odprawa trenerów, od godz.11:00 wyścigi.  
W dniu 18.09.2022. żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 15:30.

7.INSTRUKCJA ŻEGLUGI 
Będzie dostępna na stronie PSKO oraz w Biurze Regat.
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8. TRASY REGAT
Wyścigi rozgrywane będą na trasie trapezowej. Trasa regat przedstawiona będzie w IŻ. 

9. PUNKTACJA
Stosowana będzie punktacja zgodna z Systemem Małych Punktów opisana w dodatku "A" PRŻ Przewiduje 
się rozegranie 6 wyścigów. Przy rozegraniu 4 i więcej wyścigów najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony. 

10. POMIARY KONTROLNE
Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi 
mogą zostać dokonane w każdym momencie podczas regat. 

11. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji 
organizatora w Biurze Regat.

12 PRAWA DO WIZERUNKU 
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez 
organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we 
wszystkich materiałach dotyczących regat. Ponadto zawodnik zgłaszając się do regat wyraża zgodę na 
gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w zakresie realizacji zadania 
publicznego. 

13. NAGRODY
Każdy uczestnik regat otrzyma dyplom, jachty zajmujące pierwsze trzy miejsca otrzymają nagrody 
rzeczowe. Odbędzie się również losowanie.

14. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub 
nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek 
szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach. 

15. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 
Poniżej podajemy namiary na zakwaterowanie i wyżywienie. 
Ośrodek Wczasowy Trzy Korony – tel. 182 851 961
Pensjonat Tajemniczy Ogród – tel. 182 851 872
Domki Dolina Dunajca – tel. 690 512 256
Apartamenty u Majki – tel. 605 923 344
Gościniec H.A.T.A. - tel. 182 629 121
Domek z kominkiem nad jeziorem Czorsztyńskim – tel. 696 486 006
Hotel Pieniny-Niedzica – tel. 182 629 383


