
XIX  ZIMOWE REGATY BARBÓRKOWE 2013 
O Puchar Prezesa PAK KWB „KONIN” 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

1. Termin i miejsce regat 
Regaty odb  si  w dniu 23.11.2013  na akwenie j.  P tnowskiego w klasach: omega sport ,  omega standard ,  T1 ,  T2 , T3, 
OPEN , Optimist .  
Istnieje mo liwo  utworzenia innych klas pod warunkiem zg oszenia jachtów do dnia 10 listopada . 
 Warunkiem  dla uruchomienia regat w klasie jest zg oszenie min. 3 za óg. Szczegó y w instrukcji eglugi w dniu regat. Regaty 
zaliczane s  do Grand Prix Jezior Koni skich . 

2. Organizatorzy regat 
ównym organizatorem regat jest Klub eglarski przy KWB “KONIN”  

3. Przepisy 
3.1 Regaty zostan  rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi ISAF, PZ , instrukcj eglugi ,  oraz komunikatami Komisji 

dziowskiej. 

4. Uczestnictwo w regatach 
4.1 W regatach mog  uczestniczy  wszyscy eglarze.  
4.2 Uczestnicy powinni posiada  odpowiednie uprawnienia - co najmniej patent eglarza jachtowego oraz umiej tno  

ywania. 
4.3 Zawodnicy startuj  w regatach na w asne ryzyko i odpowiedzialno .   

5. Zg oszenia i warunki uczestnictwa 

5.1. Zg oszenia za óg do regat odbywa  si  b  drog  mailow  kz@kwbkonin.pl  nie pó niej ni  do 20 listopada 2013 roku 
oraz w przeddzie  regat w biurze regat w godzinach od 12:00 do 17:00 na formularzu stanowi cym za cznik do niniejszego 
Regulaminu. Termin wysy ania zg osze  jest równie  terminem dokonania wp aty 

5.2 Warunki uczestnictwa 
Warunkiem uczestnictwa jest wp acenie op aty rejestracyjnej.  
Wpisowe wynosi: 
 50 z  / osoba  - uczestnicy regat 
40 z /osoba – osoby towarzysz ce . 
Op at  wpisow  do regat nale y wp aca  na konto organizatora lub w biurze regat.  
Biuro Regat na czas zawodów mie ci  si  b dzie w oznaczonym miejscu na terenie Klubu   
Wp aty nale y dokona  przelewem na konto bankowe:  
Bank Pocztowy S.A. 92 1320 1016 2782 4418 2000 0002 
Podczas procedury zg oszeniowej obowi zuje posiadanie kopii wp aty wpisowego lub dokonanie op aty w biurze regat .  
W biurze regat na podstawie wp aty uczestnicy otrzymuj  identyfikatory oraz gad ety . 
Uczestnik zawodów o wiadcza, i  na w asn  odpowiedzialno  podejmuje ryzyko zwi zane ze startem w zawodach i nie 

dzie mia adnych roszcze  w stosunku do organizatora w razie wyst pienia u zawodnika jakiegokolwiek negatywnego 
nast pstwa udzia u w zawodach.  
Sternik ka dej z za óg musi posiada  uprawnienia minimum eglarza jachtowego lub odpowiednie uprawnienia eglarskie 
wydane w innych krajach, po wiadczaj ce posiadanie umiej tno ci eglarskich minimum na poziomie eglarza jachtowego.  
W cenie zapewniamy: 

 bezp atny wst p na koncert Z ota Szekla 
 op aty portowe, sanitariaty 
 udzia  w regatach (zabezpieczenie ratownicze WOPR, zabezpieczenie techniczne, komisj  s dziowsk , boje 

regatowe) 
 gad ety dla uczestników regat , nagrody dla zwyci zców 
 posi ki w dniu regat 
 wieczorn  imprez   

 

6. Program regat 
          0830 - 0945 - Przyjmowanie za óg  
         10:00          - Rozpocz cie regat na przystani K  Kopalni “KONIN” . 
        10:30           - Odprawa  sterników  
        Przewidywany start do I wy cigu ok.  Godz. 11:00 



Start do kolejnego wy cigów   z wody 
        Ok. godz. 13.00 - posi ek         
        Ok. godz. 17.30  obiad , oficjalne og oszenie wyników i rozdanie nagród , w O rodku AS PAK przy szantach  

   Nagrody – ka dy uczestnik otrzyma okoliczno ciow  pami tk  , puchary w ka dej klasie   dla pierwszych trzech   
   za óg  . 
 

7. PRAWA DO WIZERUNKU  
 
Zg aszaj c si  do regat zawodnik wyra a zgod  na bezp atne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i 
sponsorów podczas zdj , filmów i innych produkcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich pó niejszych materia ach 
promocyjnych. Niedozwolone jest umieszczenia materia ów reklamowych na jachcie organizatora oraz na terenie regat.  
 
8. ZASTRZE ENIE ODPOWIEDZIALNO CI  
 
Wszyscy uczestnicy bior  udzia  w regatach na w asn  odpowiedzialno , adna z czynno ci wykonana lub nie wykonana 
przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialno ci za jak kolwiek szkod  spowodowan  
przez zawodnika lub jego jacht wynikaj  z udzia u w regatach. Organizator nie przyjmuje adnej odpowiedzialno ci za 
uszkodzenia sprz tu lub osób albo mier , wynik e w zwi zku z regatami, przed ich rozpocz ciem podczas lub po regatach. 

9. Organizator regat zapewniana nieodp atnie na przystani d wig do roz adunku i za adunku odzi w 
dniu regat od godziny 7:00  
Dysponujemy równie  slipem o wysokim standarcie 

  Istnieje mo liwo  rezerwacji noclegu na terenie lokalnych o rodków wypoczynkowych 
po uprzednim zg oszeniu do organizatorów w o rodkach : 

 AS PAK   ul. Przemys owa 158 62-510 Konin  www.przystangoslawice.pl                                                                                                                                         
Szkolne Schronisko M odzie owe  ul. Staffa 5 , 62-505 Konin-Gos awice 
www.ssm.konin.pl.                        

 
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE W ZALE NOSCI OD WARUNKÓW 
ATMOSFERYCZNYCH  ORAZ  DECYZJI KOMISJI REGATOWEJ 
 
Konin-P tnów , dnia      Zapraszamy 


