
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Termin i miejsce regat 

Regaty odbędą się w dniach 25-26.04.2015 r. na Jeziorze Charzykowskim. 

 

2. Organizator 

Organizatorem regat jest Chojnicki Klub Żeglarski, 89-606 Charzykowy, ul. Rybacka 1,  

tel/fax 52 39 88 120 , www.chkz.pl   e-mail:  biuro@chkz.pl 

 

3. Zgłoszenia do regat. 

Zgłoszenia do regat  przyjmowane będą w sekretariacie Klubu w przeddzień regat tj. 24.04.2015 r.  

w godz. od 17
00

 - 20
00

 oraz w pierwszym dniu regat od godz. 8
00

 - 9
00 

 

4. Program regat.    
 

25.04.2015 r. godz. 10
00

  - otwarcie regat 

godz. 11
30

 - start do I wyścigu oraz kolejnych 

26.04.2015 r. godz. 10
00

 - start do wyścigów 

   ok. godz. 15
00

 - zakończenie regat 

 

5. Wpisowe do regat. 

Klasy jednoosobowe - 60 zł 

Klasy dwuosobowe - 80 zł 

Finn Classic                     - 30 zł  
Finn Classic to: 

- łódki wyprodukowane przed 1993 rokiem 

- bez masztu węglowego (zarówno okrągły jak i skrzydło) 

- żagiel dowolny 

 

6. Zakwaterowanie i wyżywienie. 

Koszt noclegu i wyżywienia razem od 70 zł za dobę. 

Informacje dotyczące bazy noclegowej w Charzykowach dostępne pod nr tel. (52) 39 88 120  

 

7. Nagrody. 

Zwycięzcy otrzymają puchary, dyplomy, nagrody. 

Wszyscy zawodnicy otrzymają okolicznościowe upominki. 

Regulamin nagród zostanie ogłoszony przed I wyścigiem w dniu rozpoczęcia regat. 

 

8. Imprezy towarzyszące. 

Program imprez towarzyszących zostanie podany przed I wyścigiem w dniu rozpoczęcia regat 

Dnia 25.04.2015 godz. 20.00 – spotkanie integracyjne „przy rybce” w porcie lub świetlicy klubowej (zależne 

od warunków pogodowych) 

 

9. Przepisy, ocena wyników. 

Regaty rozegrane zostaną zgodnie z MŻPR 2013-2016, przepisami PZŻ oraz Instrukcją Żeglugi, którą 

uczestnicy otrzymują przy zgłoszeniu do regat. 

W regatach stosowana będzie punktacja indywidualna zgodnie z przepisami PZŻ.  

 

10. Łodzie trenerów i obserwatorów. 

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji 

organizatora regat podczas procedury zgłoszeń. 

 

11. Zastrzeżenie odpowiedzialności. 

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub 

niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek 

szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht.  

 
 

Wszyscy zawodnicy muszą być ubezpieczeni i posiadać aktualną licencję 

oraz badania lekarskie zgodnie z ustaleniami PZŻ. 
 

 

Organizator 

Chojnicki Klub Żeglarski 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

TechTimes 

 

Charzykowy 
25 - 26 kwiecień 2015 r. 

 
Klasy regatowe: 

420, LAS, LAR, L 4.7, Finn 

ZAWIADOMIENIE  O  REGATACH 

“Memoriał  Ottona  Weilanda” 

 

proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit 

abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 

 pala damnum. Aptent nulla aliquip camur ut  

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 

Regaty dofinansowane przez: 

  Urząd Miejski w Chojnicach 

  Powiat Chojnicki 

  

 

http://www.chkz.pl/
mailto:biuro@chkz.pl

