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Regaty o Puchar Mariny Kamień Pomorski 

Regaty Pucharu Polski Klasy 505 

Regaty klasy Europa  
  

Kamień Pomorski 

8 – 10 września 2017 
 
Zawiadomienie o Regatach  
 

1 ORGANIZATOR 
1.1 Organizatorem regat jest Polskie Stowarzyszenie Klasy 505 przy współpracy z Mariną Kamień 

Pomorski i Jacht Klubem Kamień Pomorski. 
1.2 Wyścigi odbędą sie na akwenie Zalewu Kamieńskiego w dniach 8 – 10 września 2017.  

 
2 PRZEPISY 

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z: 

 przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF (RRS) 

 przepisami Międzynarodowego Stowarzyszenia Klasy 505 

 przepisami Międzynarodowego Stowarzyszenia Klasy Europa 

 Instrukcją Żeglugi 
Jeśli istnieje konflikt pomiędzy dokumentami, język angielski jest rozstrzygający.  

 
3 WARUNKI UCZESTNICTWA 

 Każdy jacht klasy 505 oraz Europa może wziąć udział w regatach. 

 Załogi klasy 505 niezrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Klasy 505 mogą startować w regatach 
za zgodą organizatora  

 
4 ZGŁOSZENIA 

4.1 Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w Biurze Regat. 
4.2 Wpisowe wynosi 150 PLN od jachtu dla klasy 505 oraz 80 PLN od jachtu dla klasy Europa.  

4.3 Wpisowe należy opłacić w czasie rejestracji jachtu w Biurze Regat. 

4.4 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje  
posiadanie następujących dokumentów:  

 ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR,  

 certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu.  
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5 PROGRAM REGAT  
5.1 Planowany program regat:  

 

Dzień Data Godzina Wydarzenie 

Piątek 08.09.2017r. 
09:00-11:00 

12:30 
14:00 

Zapisy do regat 
Odprawa sterników (klasa 505) 
Rozpoczęcie wyścigów klasy 505(2 wyścigi) 

Sobota 09.09.2017r. 
08:00-08:30 

09:30 
11:00 

Zapisy do regat (klasa Europa) 
Odprawa sterników 
Rozpoczęcie wyścigów (4 wyścigi) 

Niedziela 10.09.2017r. 10:00 Rozpoczęcie wyścigów (3 wyścigi) 

 
5.2 Planowane jest rozegranie 9 wyścigów dla klasy 505 oraz 7 wyścigów dla klasy Europa.  
5.3 W dniu 10.09.2017 r. (niedziela) sygnał „ostrzeżenie” nie może być podany później niż o godz. 

13:30. 
 
 

6 INSTRUKCJA ŻEGLUGI 
Instrukcja Żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat. 

 
7 BEZPIECZEŃSTWO 

7.1 Załogi są zobowiązane do żeglowania w kamizelkach asekuracyjnych przez cały czas trwania 
regat. Jeśli członek załogi, w trakcie trwania wyścigu, nie będzie ubrany w kamizelkę 
asekuracyjną, załoga zostanie zdyskwalifikowana z wyścigu (DSQ). 

7.2 Każdy jacht musi być wyposażona w linę pływająca o długości min. 10 metrów i średnicy min. 
5mm. 

 
8 POMIARY  

Pomiary kontrolne sprzętu określonego przepisami regatowymi i klasowymi mogą zostać dokonane w 
dowolnym momencie w trakcie trwania regat.  

 
9 PUNKTACJA 

9.1 Regaty zostaną uznane za ważne w przypadku rozegrania minimum 3 wyścigów. 
9.2 W przypadku rozegrania mniej niż 4 wyścigów, wszystkie wyniki jachtu w serii wyścigów liczone 

są do jego punktacji końcowej. 
W przypadku rozegrania 4 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony. 
W przypadku rozegrania 8 i więcej wyścigów, dwa najgorsze rezultaty jachtu będą odrzucone. 

 
10 PRAWA DO WIZERUNKU 

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez 
Organizatorów i Sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych produkcji przygotowanych w czasie trwania 
regat oraz we wszystkich materiałach i publikacjach dotyczących regat 

 
11 REKLAMOWANIE 

Zawodnicy są zobowiązani do umieszczania na łodzi reklamy sponsorów regat. W regatach ma 
zastosowanie dokument: „ISAF Advertising Code”. 
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12 ŁODZIE TOWARZYSZĄCE 
Łodzie towarzyszące powinny zostać zgłoszone w biurze regat. Łodzie towarzyszące nie mogą 
przeszkadzać jachtom biorącym udział w wyścigu. 

 
13 RADIO I TELEFON  

W trakcie trwania wyścigów załogi jachtów nie mogą korzystać z urządzeń radiowych lub telefonów 
komórkowych. Zakaz ten nie obejmuje sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa załogi.   
 

14 NAGRODY  
Dla zawodników zajmujących w końcowej klasyfikacji generalnej miejsca 1-3 przewidziano nagrody. 

 
15 ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

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 lub poniesioną przez zawodników lub ich jacht. 

 
16 ZAKWATEROWANIE 

 
- Hotel "Pod Muzami" - pokoje: 1-, 2-, 3-osobowe. http://www.podmuzami.pl/  
  

- Noclegi „Okoń” Mariusz Tetela tel:605 580 111 – domki/apartamenty 4-osobowe nieopodal 
technicznej części Mariny Kamień Pomorski.  

  
- Pokoje Gościnne u Haliny ul. Kopernika 21 tel:667 361 409 -  pokoje 2, 3 i 4-osobowe w centrum 
Kamienia Pomorskiego 

 
Kemping: 

Jest możliwość zatrzymania się na kempingu z dostępem do toalet i pryszniców.  

 
17 KONTAKT:  

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt. 

Polskie Stowarzyszenie Klasy 505   
www.int505.pl  
 
Wojtek Denderski   

Email. w.denderski@gmail.com  

Kom. +48 662 236 707 

 

Przemek Zagórski  

Email. przemzag@wp.eu 

Kom. +48 691 808 668 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.podmuzami.pl/
tel:605%20580%20111
tel:667%20361%20409
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Plan Kamienia Pomorskiego 

 

 
 


