
ZASADY REGAT 
 
 

  

1. Organizator 

Organizatorem regat Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, 

Sportu i Turystyki NRA oraz 

Dobra Firma Karola Górskiego z siedzibą w Iławie, ul. Obrońców 

Westerplatte 4/19. 
  

2. Termin i miejsce regat 

Regaty rozegrane zostaną w na akwenie Jezior Mamry i Święcajty, w 

terminie 5-6.09.2014 r. 
  

3. Ranga regat 

Regaty będą miały status Mistrzostw Polski 
  

4. Program regat 

Czwartek 4.09 

1.Potwierdzenie zgłoszeń do regat w biurze regat,  godz. 15.00 -21.00 

Piątek 5.09 

1.Potwierdzenie zgłoszeń do regat,  godz. 8.00-9.00 

2.Odprawa ze sternikami, godz. 10.00 

3.Start do pierwszego wyścigu, godz. 11.00 

4.Ogłoszenie wyników danego dnia, godz. 19.00 
  

Sobota 6.09 

1.Odprawa ze sternikami, godz. 10.00 

2.Start do pierwszego wyścigu, godz. 11.00 

3.Zakończenie regat 18.00 
  

5. Uczestnicy mają obowiązek uczestniczenia w: 

1.Pierwszej odprawie sterników; 

2.Codziennych odprawach rano; 

3.Zakończeniu regat. 
  

6. Załogi uprawnione do uczestnictwa w regatach 

1.Do startu w Adwokackich Mistrzostwach Polski zostanie 

dopuszczony sternik, który jest prawnikiem. Organizatorzy mogą  

dopuścić do startu sternika, który nie jest prawnikiem jeśli członkiem 

załogi jest Adwokat lub Aplikant Adwokacki. 



2.Do startu w regatach zostanie dopuszczona załoga w której min. 1 

osoba posiada patent żeglarza. 

3.W Mistrzostwach mogą startować sternicy, którzy nie są prawnikami 

i będą zaliczani do klasyfikacji OPEN. 

4.Do startu w regatach dopuszczone zostaną załogi, które przeszły 

procedurę zgłoszeniową i opłaciły wpisowe. 
  

7. Zgłoszenia 

1.Zawodnicy będą przyjęci do regat po zakończeniu procedury 

zgłoszeniowej i opłaceniu wpisowego. 

2.Wpisowe do regat wynosi: 

a.600 zł brutto od osoby do 10.08.2014. 

b.650 zł brutto od osoby po 10.08.2014. 

3.Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora tytułem: "Imię i 

Nazwisko lub nazwa załogi (w przypadku zgłoszenia całej załogi od 

razu) - Wpisowe do Regat AMP" 

PKO BP 87 1020 3583 0000 3502 0114 3577 

Dobra Firma Karol Górski 

14-200 Iława, Ul. Obr. Westerplatte 4/19 
  

8. Przepisy 

1.W regatach obowiązywać będą przepisy zdefiniowane w Przepisach 

Regatowych Żeglarstwa 2013-2016 ISAF 

2.Decyzje zespołu protestowego będą ostateczne zgodnie z przepisem 

PRŻ 70.5. 
  

9. Łodzie i żagle 

1.Regaty zostaną rozegrane na jachtach typu Twister 800, 

zarezerwowanych lub wskazanych przez organizatora. 

2.Uczestnicy we własnym zakresie czarterują jachty zarezerwowane 

przez organizatora. 

3.Ilość jachtów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

3.Dozwolone jest stosowanie następujących żagli: grot i fok, które 

pochodzą z firmy czarterowej i są integralną częścią wyczarterowanego 

jachtu. 

4.Zabrania się stosowania żagli regatowych. 
  

10. Załogi 

1.Ilość członków załogi wynosi 2-6  osób. 

2.Wszyscy zgłoszeni członkowie załogi mają obowiązek wystartować 



we wszystkich wyścigach. 

3.Gdy zgłoszony członek załogi z nieoczekiwanych powodów nie może 

kontynuować regat, zespół protestowy może zezwolić na  jego  zmianę. 

Gdy zgłoszony sternik z nieoczekiwanych powodów nie może 

kontynuować regat, zespół protestowy może zezwolić na zastąpienie 

sternika przez członka załogi. 
  

11. Dyskwalifikacje 

Załoga może zostać zdyskwalifikowana jeśli jedna osoba z załogi nie 

opłaciła wpisowego.  
  

12. System punktów 

1.Stosuje się system małych punktów. 

2.Planuje się odrzucenie 1 najgorszego rezultatu przy rozegraniu 4 

wyścigów. 

3.Uznaje się regaty za ważne przy rozegraniu 1 wyścigu. 
  

13. Trasa regat 

1.Wyścigi długodystansowe: 

A. Wyścig o Błękitną Wstęgę jez. Mamry. 

B. Wyścig o Błękitną Wstęgę jez. Święcajty 

Trasa regat zostanie zawarta w instrukcji żeglugi. 
  

2.Wyścigi krótkodystansowe. 

A. Planuje się rozegranie min. 6 wyścigów krótkodystansowych. 

B. Trasa regat zostanie zawarta w instrukcji żeglugi. 

Obowiązywać będzie trasa lewoskrętna. 
  

14. Zastrzeżenie odpowiedzialności 

Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. 

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia 

sprzętu lub zranienia osób wynikłych w związku z regatami, przed 

ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.  
  

15. Nagrody 

Zawodnicy z miejsc 1  –  3 otrzymają  statuetki. Organizator 

przewiduje nagrody, które zostaną rozlosowane.  
  

16. 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  i we wszystkich 

innych materiałach. 


