Międzyszkolny Klub Sportowy
„Szkuner”
ul. Marcinkowskiego 5
74-300 Myślibórz
KRS: 0000045257

NIP: 597-10-89-092

REGON: 21024867700000

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
1 ORGANIZATOR
1.1 Organizatorem regat jest MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY SZKUNER W MYŚLIBORZU
1.2 Regaty będą rozgrywane na akwenie Jeziora Myśliborskiego w dniach: 25.06 –
26.06.2022r.
Bazą regat jest przystań żeglarska „Szkuner”, OSiR przy ul. Marcinkowskiego 5 w Myśliborzu
Patronat:
Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz Piotr Sobolewski.

2 PRZEPISY
2.1 Regaty rozegrane zostaną zgodnie z przepisami PZŻ, Regulaminem PSKO dla klasy Optimist
instrukcją żeglugi i niniejszym zawiadomieniem
2.2 8.2 Instrukcja żeglugi będzie dostępna w trakcie procedury zgłoszeniowej.

3 WARUNKI UCZESTNICTWA, WPISOWE I KLASY
3.1 Regaty rozegrane zostaną w klasie Optimist grupa B oraz w klasie OPTIMIST OPEN (A i B)
Zawodnicy klasy OPTIMIST z grupy B w trakcie procedury zgłoszeniowej obowiązani są
posiadać następujące dokumenty:
 dowód wpłaty wpisowego do regat,
 aktualne badania lekarza sportowego,
 licencja sportowa zawodnika PZŻ,
 aktualne ubezpieczenie OC ,
 certyfikat jachtu lub formularz pomiarowy jachtu.
 opłacone składki członkowskie PSKO
licencję PZŻ na reklamowanie indywidualne jeśli dotyczy
3.2 Wpisowe wynosi: 100 zł dla zawodników z licencjami w grupie B
50 zł dla zawodników bez licencji w (OPEN A i B)
3.3 Wpisowe do regat należy opłacić wyłącznie przelewem na konto organizatora - MKS
SZKUNER
nr konta: 98 8355 0009 0058 9824 2000 0001
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Wpłaty należy dokonać do dnia 18.05.2022. Indywidualne wpłaty w tytule przelewu muszą
zawierać opis: WPISOWE NA REGATY TELIGI, imię i nazwisko zawodnika lub numer żagla.
Wpłaty grupowe dokonywane przez Kluby sportowe w tytule przelewu muszą wpisać:
WPISOWE NA REGATY TELIGI oraz podać nazwę Klubu i ilość załóg.
(w wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość wpłaty gotówki w biurze regat)
Zawodnicy grupy OPEN nie są zobowiązani do posiadania:
 licencji sportowej zawodnika PZŻ,
 certyfikatu jachtu i formularza pomiarowego jachtu.
 Powinni posiadać opłacone składki członkowskie PSKO

4 ZGŁOSZENIA
4.1 Zgłoszenia zawodników proszę przesyłać na adres mks.szkuner.mys@gmail.com
4.2 Potwierdzenie udziału zawodników i dokonanie akredytacji trenerów i osób
wspierających należy dokonać w biurze regat mieszczącym się w siedzibie MKS SZKUNER w
dniu 24.06.2022 r. w godzinach 17.00 - 20.00 i w dniu 25.06.2022 r. w godzinach 8.00 - 9.00
5 PROGRAM REGAT
24.06.2022
25.06.2019
25.06.2022
25.06.2022
25.06.2022
26.06.2022
26.06.2022

17.00 - 20.00 - przyjmowanie zgłoszeń
08.00 - 9.00 - przyjmowanie zgłoszeń
10.00
- otwarcie regat
11.30
- gotowość startowa
19.00
- gry i zabawy sportowe dla uczestników regat, ognisko
10.30
- gotowość startowa
15.00
- zakończenie regat
6 INSTRUKCJA ŻEGLUGI, KOMUNIKATY

Instrukcja Żeglugi zostanie przekazana podczas odprawy
7 TRASY ROZGRYWANIA REGAT
Trasy regat przedstawione będą w Instrukcji Żeglugi.
8 PUNKTACJA
8.1 Regaty o Puchar Leonida Teligi odbędą się w klasie Optimist - grupie B.
8.2 W klasie Optmist gr. B przewiduje się rozegranie 7 wyścigów, rezultat najgorszego wyścigu
odrzucony będzie przy rozegraniu minimum 4 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne przy
rozegraniu minimum 3 wyścigów.
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9 ŁODZIE OSÓB WSPIERAJĄCYCH
9.1 Wszystkie łodzie osób wspierających (trenerów, opiekunów, kibiców) wymagają
akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

9.2 Wszystkie łodzie osób wspierających mają obowiązek przebywać na zewnątrz
jakichkolwiek obszarów, w których jachty mogą być w wyścigu (od czasu sygnału
przygotowanie do pierwszego startu pierwszej konkurencji do czasu ukończenia przez
wszystkie jachty lub do momentu zasygnalizowania przez komisję regatową odroczenia,
generalnego odwołania lub przerwania).
9.3 Wszystkie osoby wspierające prowadzące łodzie mają obowiązek posiadać aktualne
ubezpieczenie OC

10 PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na:
a) bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatora, sponsorów podczas zdjęć,
filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach
dotyczących regat.
b) przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu do regat dla celów
przeprowadzenia zawodów, przez administratora danych osobowych – MKS SZKUNER z
siedzibą przy ul. Marcinkowskiego 5 w Myśliborzu.
1. Niniejszym każdy zawodnik zostaje poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne,
lecz konieczne do udziału w regatach, oraz że przysługuje mu prawo dostępu do treści jego
danych i ich poprawiania.
c) umieszczenie danych osobowych w publicznie dostępnych wykazach i informacjach: listach
startowych, wynikach regat, zestawieniach protestów i innych dokumentach, których
publikacja jest konieczna do przeprowadzenia regat zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zgoda dotyczy następujących danych: imienia/imion i nazwiska, nr licencji zawodnika,
przynależności klubowej, daty urodzenia, adresu e-mail. Ustalenia zawarte w tym punkcie
dotyczą również osób wspierających zawodnika.
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11 NAGRODY
Do punktacji drużynowej o Puchar Wieczysty zaliczane będą 4 najlepsze jachty z danego Klubu
– 4 z klasy Optimist z grupy B . Pozostałe nagrody zostaną wręczone zgodnie z regulaminem
nagród ogłoszonym w dniu regat.

12 ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności
wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht,
wynikającą z udziału w regatach.
Wszystkie startujące łódki muszą być ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej na czas
trwania regat

13 INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE
Iwona Nykiel tel. 785 217 288
Krzysztof Iwanow tel. 501 773 522
e-mail: mks.szkuner.mys@gmail.com

14 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

1. Restauracja Myśliborzanka - Rynek Imienia Jana Pawła II 12 tel. 95 747 21 91
(wyżywienie)
2. Pensjonat Szkółka Żeglarska – Marcinkowskiego 5A 95 747 08 83 (nocleg)
3. Ośrodek Sportu i Rekraacji – Marcinkowskiego 5 tel. 95 747 25 12 (nocleg)
4. Pensjonat Nad Jeziorem – Marcinkowskiego 12 tel. 95 747 25 11
(nocleg/wyżywienie )
5. Miejsce na namiot/ kamper- baza regat - bezpłatnie
6. Tawerna SubMarina – Marcinkowskiego 5 tel. 570 902 888 (wyżywienie)
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