„Żagle 2022”
Zawiadomienie o regatach
MISTRZOSTWA POLSKI, PUCHAR STAROSTY DRAWSKIEGO
W KLASIE ISA 407 do lat 14 oraz 19, ISA 407 SENIOR OPEN

MISTRZOSTWA PSKO w klasie OPTIMIST DO LAT 11,
PUCHAR BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA W KLASIE LASER 4,7

5-7 sierpnia 2022, Złocieniec – Jezioro Siecino Wyspa Ostrów
1. Termin i miejsce regat
Regaty odbędą się w dniach 05-07.08.2022r. na Jeziorze Siecino Wyspa Ostrów, Cieszyno 40
2. Organizator
Organizatorem regat jest:
Uczniowski Klub Sportowy „SZKWAŁ” Złocieniec,
ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4,
78-520 Złocieniec
Tel. ANNA KAMIŃSKA +48509-332-287

email: annakaminska1963@tlen.pl

3. WARUNKI UCZESTNICTWA –Zgłoszenia

W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy klasy Optimist do lat 11 (urodzeni 2011 i młodsi), ISA 407, LASER 4,7
posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień Word Sailing
Do dnia 1 sierpień 2022 zgłoszenia do regat na stronie www.psko.pl
-KLASA OPTIMIST wpisowe wynosi 140 zł. Po dniu 1 sierpnia zgłoszenie ostateczne PŁATNE 170 ZŁ
-Klasa ISA i LASER wpisowe wynosi 140 zł. Po dniu 2 sierpnia zgłoszenie ostateczne PLATNE 170 ZŁ
Wpisowe do regat należy opłacić do dnia 2 SIERPNIA 2022 roku na rachunek bankowy Klubu NR KONTA
37 1020 2847 0000 1102 0039 2878, podając w opisie imię i nazwisko zawodnika oraz Klub. W przypadku
przelewu dotyczącego większej ilości zawodników należy podać nazwę Klubu a listę zawodników przesłać
mailem na adres organizatora :
Wpłaty dokonane po tym terminie będą podlegać podwyższonemu wpisowemu zgodnie z Regulaminem PSKO.
UWAGA !! zawodnicy zgłoszeni po tym terminie nie otrzymają pakietów startowych.
Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie
następujących dokumentów:
• aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich),
• licencja sportowa zawodnika PZŻ,
• ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR,
• certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu,
• licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne,
• potwierdzenie opłaconych aktualnych składek PSKO.

4. Przepisy
Regaty będą przeprowadzone zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa
Word Saiing PZŻ oraz przepisami klasowymi regulaminem PSKO 2022 i Instrukcją Żeglugi.
5. Procedura zgłoszeniowa Zgodnie z regulaminem PSKO 2022
6. Odpowiedzialność za szkody i ubezpieczenia
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody osobowe i materialne.
7. Instrukcja żeglugi
Zawodnicy otrzymają instrukcję żeglugi po dopełnieniu formalności zgłoszeniowych w formie elektronicznie.
8. Program regat
CZWARTEK

PIĄTEK

04.08.2022

05.08.2022

SOBOTA

06.08.2022

NIEDZIELA

07.08.2022

18:30-20:00

Rejestracja zgłoszeń –biuro regat

08:30-09:00

Rejestracja zgłoszeń –biuro regat

10: 00

OTWARCIE REGAT

10: 55

GOTOWOŚĆ STARTOWA

10: 55

GOTOWOŚĆ STARTOWA

10: 00

GOTOWOŚĆ STARTOWA

15: 00

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE REGAT

Szczegółowy program regat zostanie ogłoszony w osobnym komunikacie.
REGATY ZOSTANĄ UZNANE ZA WAŻNE PO ROZEGRANIU 1 WYŚCIGU
9. Nagrody
Organizator w osobnym komunikacie przedstawi nagrody dla najlepszych zawodników regat. Dla wszystkich
uczestników rozlosowane zostaną rowery.
10. Prawo do wizerunku
Zgłaszający się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez
organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich
materiałach dotyczących regat.
11. Łodzie trenerów i obserwatorów
Wszystkie łodzie trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora
regat.
12. Informacje dodatkowe.
Na terenie przystani istnieje możliwość wykupienia posiłków oraz ODPŁATNE rozbicie namiotu na polu
namiotowym znajdującym się na wyspie Ostrów (W POBLIŻU BIURA REGAT I KLUBU)
Organizator prosi o wcześniejsze dokonywanie zgłoszeń uczestników regat

Złocieniec dn. 6-07-2022

Z żeglarskim pozdrowieniem
Anna Kamińska

Cennik za korzystanie z pola namiotowego "Wyspa Ostrów" w Cieszynie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

8,00 zł za dobę za jedną osobę w wieku powyżej 7 lat;
8,00 zł za namiot dwuosobowy za dobę;
11,00 zł za namiot trzyosobowy i większy za dobę;
1,00 zł za m2 dodatkowego terenu zajętego powyżej 5 m2 za dobę;
15,00 zł za samochód za dobę;
15,00 zł za camping za dobę;
25,00 zł za caravaning za dobę;
7,00 zł za motocykl za dobę;
10,00 zł za dobę za przyłącze prądu;
8,00 zł za 15 minut za jedną osobę za prysznic;
6,00 zł za wjazd na parking

Catering w Kawiarni na Wyspie Ostrów
Kontakt 506 742 787

