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ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

1. Organizator  

Organizatorem regat jest Komisją Klubowa przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz Dobra 

Firma Karol Górski.  

2. Termin i miejsce regat  

Regaty rozegrane zostaną w na akwenie Jezior Mamry i Święcajty, w terminie 5-8 września 2013 r. 

3. Ranga regat  

Regaty będą miały status Mistrzostw Polski nadany przez PZŻ  

 



 

4. Program regat  

Czwartek 5.09 

1. Potwierdzenie zgłoszeo do regat w biurze regat,  godz. 16.00 -19.00  

 

Piątek 6.09 

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

2. Odprawa ze sternikami, godz. 10.15 

3. Start do pierwszego wyścigu, godz. 11.30  

4. Ogłoszenie wyników danego dnia, godz. 19.00 

5. Odprawa ze sternikami godz.19.15 

 

Sobota 7.09 

6. Odprawa ze sternikami, godz. 10.00 

7. Start do pierwszego wyścigu, godz. 11.00  

8. Uroczyste zakooczenie regat 17.00 

 

5. Zawodnicy mają obowiązek uczestniczenia w:  

1. pierwszej odprawie sterników  

2. codziennych odprawach rano  

3. zakooczeniu regat.  

 

6. Załogi uprawnione do uczestnictwa w regatach  

 

1. Do startu w Adwokackich Mistrzostwach Polski zostanie dopuszczony sternik, który jest 

Adwokatem lub Aplikantem Adwokackim.  

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

żeglarza.  

3. W Mistrzostwach mogą startowad sternicy, którzy nie są adwokatami lub aplikantami 

adwokackimi i będą zaliczani do klasyfikacji OPEN. 

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

opłaciły wpisowe. 

7. Zgłoszenia  

1. Zawodnicy  będą przyjęci  do regat po zakooczeniu procedury zgłoszeniowej, opłaceniu 

wpisowego i czarteru jachtu oraz depozytu na pokrycie ewentualnych szkód. 

2. Wpisowe do regat wynosi 460 zł od osoby.  

3. Wpisowe należy wpłacad na konto organizatora 

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 obowiązywad będą przepisy  zdefiniowane w Przepisach Regatowych Żeglarstwa 

2013-2016 ISAF 

2.  Decyzje zespołu protestowego będą ostateczne zgodnie z przepisem PRŻ 70.5.  

8. Łodzie i żagle  

1. Regaty zostaną rozegrane na jachtach typu Twister 800, dostarczonych przez organizatora. 



 

 

2. Ilośd jachtów ograniczona, decyduje kolejnośd zgłoszeo.  

3. Dopuszcza się startowanie na jachtach prywatnych, które Organizator może zakwalifikowad do 

kategorii Open 

4. Dozwolone jest stosowanie następujących żagli: grot,fok. 

9. Załogi  

1. Ilośd członków załogi wynosi 2-6  osób.  

2. Wszyscy zgłoszeni członkowie załogi mają obowiązek wystartowad we wszystkich wyścigach. 

3. Gdy zgłoszony członek załogi z nieoczekiwanych powodów nie może kontynuowad regat, zespół 

protestowy może zezwolid na  jego  zmianę. Gdy zgłoszony sternik z nieoczekiwanych powodów 

nie może kontynuowad regat, zespół protestowy może zezwolid na zastąpienie sternika przez 

członka załogi.  

10. Dyskwalifikacje 

1. Załoga może zostad zdyskwalifikowana jeśli jedna osoba z załogi nie opłaciła wpisowego.   

11. 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.  

 

12. Trasa regat 

1. Wyścigi długodystansowe: 

i. Wyścigu o Błękitną Wstęgę jez. Mamry.  

ii. Wyścigu o Błękitną Wstęgę jez. Święcajty 

 

 

Trasa regat zostanie zawarta w instrukcji żeglugi. 

2. Wyścigi krótkodystansowe. 

i. Planuje się rozegranie min. 6 wyścigów krótkodystansowych.  

ii. Trasa regat zostanie zawarta w instrukcji żeglugi.  

iii. Obowiązywad będzie trasa lewoskrętna. 

 

13. 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.   

14. Nagrody  

Zawodnicy z miejsc 1  –  3 otrzymają  puchary, medale i nagrody. W ramach możliwości  

mogą zostad przyznane także inne nagrody.   

 
 
 
 



 

 
15. Prawa do wizerunku  

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego  

wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęd, filmów i innych reprodukcji w  

czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat  i we wszystkich  

innych materiałach.  

 

 

 

Sędzia Główny  

Andrzej Szocik 

  


