
OTWARTE MISTRZOSTWA
WOJEWÓDZTWA 

KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
W KLASIE OK-DINGHY ORAZ FINN 

Żnin, 09-10.10.2021 r. 



ZAWIADOMIENIE O REGATACH
 
Podstawowe informacje
 
Organizatorem regat jest: Klub Żeglarski AZS WSG MOS 
ŻNIN przy współpracy z Kujawsko-Pomorskim 
Okręgowym Związkiem Żeglarskim, Cukrownią Żnin oraz 
Miejskim Ośrodkiem Sportu w Żninie, Stowarzyszenie 
Zawodników Klasy OK Dinghy.
Regaty odbędą się na wodach Jeziora Dużego Żnińskiego
z przystanią na obiekcie Cukrowni Żnin. 

Kontakt: 
Klub Żeglarski AZS WSG MOS ŻNIN ul. Gnieźnieńska 7 
88-400 Żnin Tel: 608-852-919 e-mail: naqsails@wp.pl 
lub
Dariusz Witosławski
tel. kom. +48 509 269 510 e-mail: mdmsport@wp.pl

 
1. PRZEPISY 
1.1. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w 
Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing. 
1.2. Regulamin PZŻ„ Zasady organizacji regat żeglarskich PZŻ” ma 
zastosowanie. 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA 
2.1. W regatach startować będą klasy: OKD, Finn
2.2. Zgłoszenia i opłaty wpisowego należy dokonać za pomocą 
formularza zgłoszeniowego dostępnego w biurze regat 
2.3. Kodeks Uprawnień World Sailing obowiązuje wszystkich 
zawodników. 
2.4. Zawodnicy muszą posiadać następujące dokumenty, które podczas 
procedury zgłoszeniowej w miejscu regat MOGĄ BYĆ wymagane: 



● dowód wpłaty wpisowego do regat, 
● zgoda rodzica/opiekuna prawnego na start w zawodach (dotyczy 
zawodników niepełnoletnich),  
● aktualne badanie lekarskie, w przypadku zawodników poniżej 23 roku 
życia, 

3. WPISOWE 
3.1. Wysokość wpisowego do regat wynoszą: 
Klasa OK-Dhingy 100zł

Klasa Finn 100zł
3.2. Wpisowe do regat nie będzie zwracane, chyba że organizator 
odwoła regaty. 

4. FORMAT 
Jeśli w danej klasie zostanie zgłoszonych więcej niż 60 jachtów 
organizator może podzielić flotę. Klasy, które zostaną podzielone będą 
żeglować w serii eliminacyjnej i finałowej. 

5. PROGRAM 
5.1. Plan regat:
Sobota
8:00-9:30 – Zgłoszenia 
10:00 – Otwarcie regat
11:00 – Start do 1 wyścigu
Niedziela
9:30 – Start do kolejnych wyścigów
5.2. Żaden sygnał ostrzeżenia nie zostanie podany po 13:00 ostatniego 
dnia regat, na który zaplanowano wyścigi. 
5.3. Ceremonia zakończenia regat odbędzie się ostatniego dnia, na który
zaplanowano wyścigi około godz. 14:30. 
 
6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI 
Instrukcja żeglugi będzie dostępna w biurze regat w czasie zgłoszeń

7. MIEJSCE REGAT 
7.1. Miejscem organizacji regat będzie przystań na terenie Cukrowni 
Żnin 
7.2. Wyścigi będą rozgrywane na wodach Jeziora Dużego Żnińskiego 
7.3. Planowane jest rozegranie regat na jednym akwenie0. 



8. TRASY 
Trasa będą określone w Instrukcji Żeglugi. 

9. PUNKTACJA 
9.1. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 1 
wyścigu. 
9.2. W przypadku rozegrania mniej niż 3 wyścigów, wszystkie wyniki 
jachtu w serii wyścigów liczone są do jego punktacji końcowej. W 
przypadku rozegrania 3 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat 
jachtu będzie odrzucony. 

10. ŁODZIE OSÓB WSPIERAJĄCYCH 
10.1. Wszystkie łodzie osób wspierających uczestniczących w regatach 
wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury 
zgłoszeniowej
 
11.MIEJSCA POSTOJOWE 
11.1. Wszystkie jachty i sprzęt mają obowiązek stacjonować w miejscach
określonych przez Organizatora. 

12.KOMUNIKACJA RADIOWA 
Jachty będące w wyścigu nie mogą wykorzystywać transmisji radiowych,
wiadomości tekstowych, telefonów komórkowych i urządzeń 
umożliwiających łączność. 

13. NAGRODY 
13.1 Zwycięzcy regat w poszczególnych klasach, konkurencjach i 
kategoriach otrzymują̨  odpowiednio medale i tytuły Mistrzów 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
13.2 Zawodnicy, którzy zajmą̨  miejsce 1-3 w poszczególnych klasach, 
nagrody okolicznościowe. Organizator może zmienić liczbę nagród

14. PRAWA DO WIZERUNKU 
14.1. Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na: 
a) bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i 
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 – Klub Żeglarski AZS WSG MOS ŻNIN został/a pouczona/y, 
iż podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w 
regatach oraz że przysługuje mu prawo dostępu do treści jego/jej danych



i ich poprawiania, 
c) umieszczenie danych (1) w publicznie dostępnym wykazie: wyniki 
regat, listy startowe
 (1) Zgoda dotyczy następujących danych: -imienia/imion i nazwiska, - nr 
i daty ważności legitymacji/licencji, - adresu e-mail, - daty urodzenia. 
14.2. Zawodnicy mogą mieć obowiązek udzielania wywiadów podczas 
regat. 

15. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Wszyscy zawodnicy biorą udział w regatach na własną 
odpowiedzialność. Organizator nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, obrażenia ciała lub śmierć 
poniesioną w związku z udziałem w regatach zarówno w trakcie ich 
trwania, jak i przed lub po nich. 


