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Zawiadomienie o Regatach 

ŚLĄSKIE REGATY BARBÓRKOWE 

Rybnik, 3 grudnia 2016 

 

I. CEL REGAT 

Celem imprezy jest wyłonienie najlepszej załogi w regatach na jachtach monotypowych 

dostarczanych przez organizatora. Ideą imprezy jest cykliczna organizacja regat z okazji 

święta Barbórki oraz integracja środowisk żeglarskich i górniczych. 

 

II. ORGANIZATORZY  

Organizatorem regat jest Towarzystwo Żeglarstwa Regatowego (Polish Match Tour) i MT 

Partners s.j. przy współpracy KS Górnik Boguszowice. 

Kontakt: Maciej Cylupa, maciek@polishmatch.pl, tel: 783 00 83 83,  

 

III. TERMIN I MIEJSCE REGAT 

1. Terminy regat: 3.12.2016 
2. Miejsce regat: Zalew Rybnicki 
3. Biuro regat i zgłoszenia: Hotel Stodoły 

a. Piątek – godz. 12.00 - 17.00 
b. Sobota – od godz. 08.30 

4. Dzienny plan zawodów 
a. 09.00 – odprawa (briefing)  
b. 10.00– 16.00 regaty 
c. Zakończenie po regatach lub podczas wieczornego spotkania 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu regat ze względu na warunki 

atmosferyczne.  

5. Treningi: piątek, 2 grudnia od 12 do 16.00, po zgłoszeniu się do regat 

6. W przypadku braku warunków wietrznych w dniu regat, dniem rezerwowym jest 4.12. 

IV. UCZESTNICY REGAT 
1) W zawodach mogą brać udział uczestnicy, którzy ukończyli 18 lat lub posiadają zgodę 

rodziców lub opiekunów. 
2) Załogę biorącą udział w regatach stanowią: 1 sternik + 2-3  członków załogi. 

3) Prowadzący jacht musi posiadać minimum patent Żeglarza Jachtowego, który okazuje 

podczas odprawy sterników.  

4) Regaty rozgrywane będą na 4 jachtach SKIPPI650 Match dostarczonych przez 

organizatora i przydzielanych na zasadzie schematu przesiadek oraz losowania 

numerów startowych. 

5) Zespoły mogą mieć dowolne nazwy określone w formularzu zgłoszeniowym. 

6) Wpisowe do regat wynosi 500 PLN. 

7) Każdy zespół zobowiązany jest do pokrycia wyrządzonych szkód w powierzonym 

sprzęcie. Szkody pokrywane będą z wpłaconej kaucji w wysokości 1000 PLN, 

rozliczanej po zakończeniu regat. 
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V. PRZEPISY i PUNKTACJA 

1) Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami ISAF RRS 2013-2016 oraz instrukcją 

żeglugi dostarczaną przed regatami droga mailową lub na odprawie. 

2) Punktacja Regat 

a. Stosowany będzie system małych punktów: 

i. 1 miejsce 1 pkt 

ii. 2 miejsce 2 pkt 

iii. 3 miejsce 3 pkt….. 

iv. Itd. 

b. Zwycięzcą regat będzie ta załoga która zgromadzi najmniejszą liczbę punktów. 

c. W każdych regatach planuje się rozegrać liczbę wyścigów równą ilości 

startujących lub jej wielokrotność. W przypadku braku możliwości rozegrania 

takiej ilości wyścigów, wyniki regat zostaną rozstrzygnięte wg przepisów ISAF. 

d. Przy rozegraniu więcej niż 4 wyścigi, najgorszy wynik zostanie odrzucony 

 

VI. ZGŁOSZENIA DO REGAT  

1) Zgłoszenia załóg do regat odbywać się będą drogą mailową do dnia 1 grudnia na 

formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.  

2) Zgłoszenia przyjmowane będą na adres: maciek@polishmatch.pl 

3) Opłata wpisowa do regat jest wpłacana na konto organizatora przed regatami lub 

gotówką w dniu rejestracji po wcześniej zgodzie organizatora 

4) Ilość załóg jest ograniczona do 8. O przyjęciu załogi do udziału w regatach decyduje 

kolejność zgłoszeń.  

 

VII. NAGRODY  

3 pierwsze załogi otrzymają Puchary i drobne upominki 

 

VIII. BAZA REGAT i NOCLEGI 

1) Bazą regat jest Hotel Stodoły w Rybniku, www.stodoly.com.pl 

2) Dla uczestników regat przygotowana jest oferta na hasło „Regaty Barbórkowe” – 

domek na 4 osoby ze śniadaniami w cenie 300 PLN brutto/dobę 

 

IX. PRAWA DO WIZERUNKU  

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego 

wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych produkcji w 

czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.  Załogi 

posiadające sponsorów mogą zamieszczać logo na własnej odzieży.  

 

X. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

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

czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat 

od odpowiedzialności  za  jakąkolwiek   szkodę   spowodowaną   przez   zawodnika  lub  

jego  jacht wynikającą z udziału w regatach. 

Organizator oświadcza, że posiada polisę OC organizatora regat. 

 

ZOR ver. 1.0, Rybnik, 14.11.2016  

http://www.stodoly.com.pl/
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FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 

 

Nazwa zespołu:    
             
 
STERNIK : 

Imię i Nazwisko: 
 
 
Stopień żeglarski i numer patentu: 
 
PESEL :   
    
Email: 
 
Telefon: 
 
 
ZAŁOGA: 

Imię i nazwisko PESEL email/telefon 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
Oświadczam że, biorę udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności 

wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od 
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht i 
wynikającą z udziału w regatach.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sternik zespołu (podpis) 


