
     

  

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

Finał MINUTOR Energia Puchar Polski 505 

oraz 

Finał Grand Prix Hobie Cat 

Szczecin, 1-2 października 2022 r. 

 
1.  ORGANIZATOR 

1.1. Organizatorem regat jest Centrum Żeglarskie, 70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 19 

oraz przez Polskie Stowarzyszenie Klasy 505. 

1.2. Organizator posiada licencję Polskiego Związku Żeglarskiego na przeprowadzenie 

regat. 

1.3. Wyścigi odbędą się na Jeziorze Dąbie w dniach 01.10-02.10.2022 r. 

2. PRZEPISY 

2.1. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z: 

• przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa WS 2021-2024; 

• Instrukcją Żeglugi; 

2.2. Jeśli istnieje konflikt pomiędzy dokumentami, język angielski jest rozstrzygający. 

3. ZGŁOSZENIA 

3.1. Regaty zostaną rozegrane w klasie 505, HobieCat 14, HobieCat 16 

3.2. W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy podczas procedury zgłoszeniowej 

przedstawią następujące dokumenty:  

• ubezpieczenie OC (łódki lub sternika z rozszerzeniem „na czas regat”) na sumę 

gwarancyjną minimum 1.500.000 EUR; 

•  certyfikat jachtu; 

• opłacenie wpisowego. 

3.3. Zgłoszenia do regat przyjmowane będą drogą elektroniczną przez stronę 

upwind24.pl.  

3.4. Wpisowe do regat wniesione w terminie do 27.09.2022 r. wynosi: 

• 200,00 zł od jachtu klasy 505 oraz HobieCat 16 

• 150 zł od jachtu klasy HobieCat 14 

 



     

  

 

Wpisowe do regat wniesione po dniu 27.09.2022r. wynosi  

• 250,00 zł od jachtu klasy 505 oraz HobieCat 16 

• 180 zł od jachtu klasy HobieCat 14 

3.5. Wpisowe należy opłacić w czasie rejestracji jachtu w Biurze Regat albo poprzez 

przelew na konto Polskiego Stowarzyszenia Klasy 505: 03 2030 0045 1110 0000 

0406 1150. 

3.6. Na życzenie komisji sędziowskiej lub organizatora zawodnik zobowiązany jest do 

okazania dowodu wpłaty oraz innych niezbędnych dokumentów tj. ubezpieczenie oc, 

certyfikat łodzi.   

4. PROGRAM REGAT 

Piątek, 30.09.2022 

✓ przyjazd zawodników; 

✓ zapoznanie się z akwenem ( w ustalonych wcześniej terminach istnieje możliwość 

wystawienia bojek na akwenie- kontakt telefoniczny 609030308) 

Sobota, 01.10.2022 

✓ 8.00 – 9:30 – zgłaszanie jachtów do regat/ biuro regat (na tablicy ogłoszeń 

wystawiona zostanie lista osób proszonych o okazanie dokumentów do komisji 

sędziowskiej), bar kawowy wraz z przekąskami  

✓ 10.00 – otwarcie regat; 

✓ 10.55 – sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu 

✓ 18.00 – ognisko z kiełbaskami.  

Niedziela, 02.10.2022 

✓ 8.00-9.00 –bar kawowy 

✓ 10.55 – sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia 

✓ 15:30 – zakończenie regat 

W dniu 02.10.2022 żaden sygnał ostrzeżenia nie zostanie podany później niż o godz. 

14:00. 

Planowane jest rozegranie 7 wyścigów. 

5. INSTRUKCJA ŻEGLUGI 



     

  

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

regat oraz na stronie wydarzenia www.upwind24.pl. 

6. BEZPIECZEŃSTWO[DP][NP]  

6.1. Załogi są zobowiązane do żeglowania w osobistych środkach wypornościowych 

przez cały czas przebywania na wodzie. Jeśli członek załogi, w trakcie trwania 

wyścigu, nie będzie ubrany w kamizelkę asekuracyjną, załoga zostanie 

zdyskwalifikowana z wyścigu (DSQ) zmienia to PRŻ 63.1. 

 6.2. Każdy jacht musi być wyposażony w linę pływającą o długości min. 10 metrów i 

średnicy min. 5mm.  

6.3. Jacht, który wycofa się z wyścigu musi jak najszybciej powiadomić o tym komisję 

regatową.  

6.4. Jacht, który nie wychodzi na wodę musi o tym jak najszybciej powiadomić Komisję 

Regatową 

7. POMIARY 

7.1. Pomiary kontrolne sprzętu określonego przepisami regatowymi i klasowymi mogą 

zostać dokonane w dowolnym momencie w trakcie trwania regat. 

8. PUNKTACJA 

8.1 Regaty zostaną uznane za ważne w przypadku rozegrania minimum 2 wyścigów. 

8.2 W przypadku rozegrania 4 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie 

odrzucony. 

9. OCHRONA ŚRODOWISKA 

9.1 Jacht, którego załoga wyrzuci śmieci do wody, może być ukarany decyzją Komisji 

Regat lub Zespołu Protestowego po rozpatrzeniu protestu. 

10. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW 

10.1. Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach 

wymagają akredytacji podczas procedury zgłoszeniowej. 

11. PRAWO DO WIZERUNKU 

11.1. Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie 

swojego wizerunku przez sponsorów i organizatorów na zdjęciach, filmach i innych 

reprodukcjach w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących 

regat i działalności Centrum Żeglarskiego. Nakłada się obowiązek umieszczenia na 

jachtach zgłoszonych do regat materiałów reklamowych organizatora.  

12. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

12.1. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna  

z czynności wykonana lub niewykonana przez  organizatorów nie zwalnia 

http://www.upwind24.pl/


     

  

uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę 

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

13. ZAKWATEROWANIE 

1. Miejsca noclegowe w budynkach na terenie Centrum Żeglarskiego ul Przestrzenna 19,  

rezerwacja miejsc: recepcja@centrumzeglarskie.pl;  tel. +48 91 461 53 91 lub u 

koordynatora regat Anna Zabłocka 609030308 

Rezerwacji noclegu należy dokonać indywidualnie lub przez organizatora. W dniu 28 

września 2022 roku, miejsca noclegowe zostaną uwolnione do ogólnodostępnej sprzedaży 

(przed tym terminem, możliwa jest rezerwacja jedynie dla klasy 505 oraz HOBBY CAT). 

Podczas dokonywania rezerwacji, proszę podać nazwę regat. 

2. Istnieje możliwość rozbicia namiotu i postawienia przyczepy kempingowej  

rezerwacja miejsc: recepcja@centrumzeglarskie.pl;  tel. +48 91 461 53 91 

lub bezpośrednio u koordynatora regat: Anna Zabłocka 609 03 03 08 

 
 

  



     

  

Na podstawie art. 6 ustęp 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin - 
Centrum Żeglarskie z siedzibą w Szczecinie, ul. Przestrzenna 19 w celach związanych z organizacją 
regat. 

 

……………..  2022 r.                                               .............................................................................. 
        data                                                                                 podpis  

 

 

Na podstawie art. 6 ustęp 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie nieodpłatne mojego wizerunku dla potrzeb promocyjnych Centrum Żeglarskiego, w tym 
celem umieszczenia ich na stronach internetowych administrowanych przez Centrum Żeglarskie i 
wykorzystania ich w innych działaniach promocyjnych m.in.: 

1. utrwalanie całości lub fragmentów wybranych przez Centrum Żeglarskie w postaci cyfrowej,  
np. na nośniku (CD – R, DVD), 

2. zwielokrotnianie dowolną techniką całości lub fragmentów wybranych przez Centrum 
Żeglarskie, 

3. publiczne wystawienie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

4. wprowadzenie do pamięci komputera oraz publiczne udostępnienie w sieci internet, 
programach radiowych lub telewizyjnych, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

5. wprowadzanie do obrotu poprzez użyczenie, najem lub dzierżawę oryginału lub kopii 
egzemplarzy, 

6. zwielokrotnianie i publiczne udostępnianie całości lub fragmentów poprzez jego publikację  
w wydawnictwach książkowych i wydawnictwach prasowych, materiałach promocyjnych i 
informacyjnych Centrum Żeglarskiego (elektronicznych, cyfrowych lub w formie drukarskiej). 

 
 
……………..  2022 r.                                               .............................................................................. 
        data                                                                                 podpis  

 


