
                                                

Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Kielce 2019 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH  

Organizatorzy: Urząd Miasta Kielce  

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Kielce - Miasto  

33 Kielecka Harcerska Drużyna Żeglarska „PASAT”  

Kontakt z organizatorem –Aleksandra Lużyńska - 517128116, 33khdz@gmail.com  

1. Regaty zostaną rozegrane w dniach 14-15 września 2019 r. na zalewie w Cedzynie.  

2. Biuro i port regat: przystań żeglarska Horn w Cedzynie przy tamie.  

3. Regaty zostaną rozegrane w klasach: optimist, jachty kabinowe (min. 4 jachtów), jachty  

otwartopokładowe, omega (min. 5 jachtów). 

4. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa World Sailing  

na lata 2017 – 2020,  

5. Zgłoszenia do regat w dniu 14 września 2019 w godz. 800 –930 na drukach dostarczonych przez 

organizatora w biurze regat. Możliwe jest także zgłoszenie drogą elektroniczną 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp-

KN6KB8uS8RbNkBM8EZkqHgbu5AliGXJA90mOCtM12Tu9w/viewform?usp=sf_link . W takiej 

sytuacji w dniu regat należy je jedynie potwierdzić opłacając wpisowe.  

6. Wpisowe do regat wynosi 20 zł od osoby.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp-KN6KB8uS8RbNkBM8EZkqHgbu5AliGXJA90mOCtM12Tu9w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp-KN6KB8uS8RbNkBM8EZkqHgbu5AliGXJA90mOCtM12Tu9w/viewform?usp=sf_link


7. Instrukcja żeglugi i opis tras będą dostępne dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.  

8. Otwarcie regat: w porcie regat do godz. 1000  

9. Planowany start do I wyścigu w dniu 14 września 2019 godz. 1100  

10. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatami Sędziego Głównego.  

11. Przewiduje się rozegranie 8 wyścigów. W przypadku rozegrania więcej niż 5 wyścigów,  

najgorszy wynik zostanie odrzucony.  

12. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli  

żadnego wyścigu.  

13. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu 1 wyścigu.  

14. Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I – III otrzymują puchary oraz dyplomy; pozostałe 

miejsca zostaną nagrodzone pamiątkowymi dyplomami. Losowanie nagród rzeczowych wg 

regulaminu (sponsorów, organizatora).  

15. Organizator zapewnia ciepły posiłek w dniu 14 września oraz przekąski z grilla w dniu  

15 września.  

16. Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych:  

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz. 43 z 2001r.); – 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków 

bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne (Dz.U. nr 57, poz.358 z 1997 r.); – 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów 

żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. nr 212, poz.2072 z 2003 r.); – 

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 9.06.2006 w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. nr 

105 poz.712 z 2006r).  

17. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia  

("obsługiwania urządzenia sterowego") jachtu będącego w wyścigu.  

18. Na jachcie podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób jaka została zgłoszona do 

regat. Wniosek (w formie pisemnej) o zamianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem 

wyścigu. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych, za zgodą Sędziego Głównego. 

Zgłaszająca się do regat załoga jachtu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez 

organizatorów i sponsorów swego wizerunku, nazwiska, głosu w środkach masowego przekazu w 

celu reklamy i promocji regat oraz w materiałach dotyczących regat.  

19. 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.  

20. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo 

śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.  

Organizator Regat  

 

Program Regat  

14 września 2019 r.  

• 8.00-9.30- zapisy do regat, taklowanie łodzi  

• 10.00- uroczyste rozpoczęcie regat  

• 11.00- start do pierwszego wyścigu  

• 11.30-15.30- kolejne starty do wyścigów  

• 16.00- ciepły posiłek  

15 września 2019 r.  

• 9.30- start do pierwszego wyścigu  

• 10.00-14.00- starty do kolejnych wyścigów  

• 14.30- posiłek z grilla  

• 15.30- uroczyste zakończenie regat, losowanie nagród, rozdanie pucharów i dyplomów  


