Port Jachtowy

w Łebie

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Puchar Księstwa Łeba 03-04.09.2022
PUCHAR KSIĘSTWA ŁEBA
w klasie Optimist gr. A i B
Przystań Portu Jachtowego w Łebie oraz reda Portu
3.09.2022 – 4.09.2022
1. Organizator
Organizatorem regat jest
Port Jachtowy w Łebie Sp. z o.o.
ul. Jachtowa 8 84-360 Łeba
tel. +48 59 866 17 35
Współorganizatorem jest Gmina Miejska Łeba
2. Termin i miejsce regat
Regaty będą rozgrywane na redzie Portu Łeba w dniach 3.09.2022 – 4.09.2022
Bazą regat jest Port Jachtowy w Łebie
3. Przepisy
Regaty rozegrane zostaną zgodnie z przepisami PZŻ, Regulaminem PSKO dla klasy Optimist
instrukcją żeglugi i niniejszym zawiadomieniem.
4. Instrukcja Żeglugi
Instrukcja żeglugi będzie dostępna w trakcie procedury zgłoszeniowej.
Instrukcja żeglugi będzie dostępna w biurze regat.
Trasa regat (lub jej warianty) zostanie przedstawiona w instrukcji żeglugi.
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5. Zgłoszenia i rejestracja
Zgłoszeń należy dokonać do dnia 31.08.2022 godz. 20.00 poprzez stronę internetową www.psko.pl.
Zgłaszający oświadcza, że zamieszczone w przesłanym zgłoszeniu dane są zgodne z prawdą. Przez
zgłoszenie do regat zawodnicy lub opiekunowie prawni zobowiązują się do uznania, że organizator
nie przyjmuje odpowiedzialności za utratę zdrowia, życia, uszkodzenia ciała lub za utratę lub
uszkodzenie jakiegokolwiek statku bądź wyposażenia.
Warunkiem uczestnictwa w regatach jest posiadanie następujących dokumentów:
- aktualne badania lekarskie (dotyczy wyłącznie zawodników polskich)
- licencja sportowa zawodnika PZŻ
- ubezpieczenie OC
- certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu
- licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy)
- potwierdzenie opłaconych aktualnych składek PSKO
- dowód wpłaty wpisowego do regat;
6. Warunki uczestnictwa
W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy klasy Optimist grupy A i B, posiadający uprawnienia
wynikające z kodeksu uprawnień WS.
Wpisowe do regat wynosi 30 PLN do 31.07. Po tym terminie wpisowe to 50 PLN.
Wpisowe do regat należy opłacić wyłącznie przelewem na konto organizatora – Port Jachtowy w
Łebie Sp. z o.o. nr konta: 86 9324 0008 0002 3881 2000 0020
Wpłaty należy dokonać do dnia 31.08.2022 Indywidualne wpłaty w tytule przelewu muszą zawierać
opis: WPISOWE NA REGATY PUCHAR KSIĘSTWA ŁEBA, imię i nazwisko zawodnika lub
numer żagla.
Wpłaty grupowe dokonywane przez Kluby sportowe w tytule przelewu muszą wpisać: WPISOWE
NA REGATY PUCHAR KSIĘSTWA ŁEBA oraz podać nazwę Klubu i ilość załóg.
8. Ubezpieczenie, odpowiedzialność za szkody
Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody, jakie wynikną w trakcie regat z ich winy.
Uczestnicy regat muszą posiadać ubezpieczenie NW. Każdy uczestniczący w regatach jacht musi
posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w regatach.
9. Zgłoszenia finalne i termin pierwszego wyścigu
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Zgłoszenia finalne przyjmowane będą w godz. 17:00 - 20:00 w dniu 02.09.2022r. oraz w dniu
03.09.2022 r. od godz. 08:00 do godz. 9:00. Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu podany
zostanie nie wcześniej niż o godz. 11:00.
10. Program regat
Piątek – 02.09
17:00 – 20:00 Przyjmowanie zgłoszeń
Sobota – 03.09
08:00-9.00 Przyjmowanie zgłoszeń
08:00 – 10:00 Śniadanie
10:00 Uroczyste otwarcie regat
11:00 Gotowość startowa i wyścigi.
15:00 Grochówka
21.00 Ognisko
Niedziela – 04.09
08:00 – 10:00 Śniadanie
10:00 – 13:00 Rozegranie kolejnych wyścigów
14:00 – Grill
15:00 – 16:00 Uroczyste zakończenie regat i wręczenie nagród.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu ze względu na warunki pogodowe lub
z innych przyczyn.
11. System punktacji
Stosowane będą systemy punktacji określone w Przepisach Regatowych Żeglarstwa WS edycji
2021-2024.
12. Biuro regat
Biuro regat będzie zlokalizowane na sali konferencyjnej w budynku „Żeglarz” – Centrum Obsługi
Morskiego Ruchu Turystycznego na terenie Portu Jachtowego w Łebie.
Biuro regat będzie czynne od godziny 17:00 do 20:00 w dniu 02.09.2022r oraz w dniu 03.09.2005 r.
od godz. 08:00.
13. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
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Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty, uszkodzenie indywidualnego sprzętu lub osób
lub śmierci uczestnika, wynikłych w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po
regatach zarówno na lądzie jak i na wodzie. 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.
Każdy sternik akceptuje powyższe warunki przez podpisanie formularza zgłoszeniowego.
Zwraca się uwagę uczestników na Prawo Podstawowe Przepis 4 Przepisów Regatowych
Żeglarstwa: „Sternik każdego jachtu jest indywidualnie odpowiedzialny za decyzję czy powinien
wystartować, lub czy powinien kontynuować udział w wyścigu”.
14. PRAWO 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 – Port Jachtowy w Łebie Sp. z o.o..
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.
15. ŁODZIE OSÓB WSPIERAJĄCYCH
Wszystkie łodzie osób wspierających (trenerów, opiekunów, kibiców) wymagają akredytacji
organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
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).
Wszystkie osoby wspierające prowadzące łodzie mają obowiązek posiadać aktualne ubezpieczenie
OC.
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16. NAGRODY
Nagrody zostaną wręczone zgodnie z regulaminem nagród ogłoszonym w dniu regat.
17. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Przykładowe noclegi: Noclegi - Łeba - Błękitna Kraina (lotleba.pl)
(http://www.lotleba.pl/index.php/gdzie-przenocowac.html)
Miejsce na namiot w bazie regat – bezpłatnie (ilość miejsc ograniczona)
Pełne wyżywienie zawodników na czas regat – 100zł/osobę (rezerwacje do 31.08.2022r.)
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