
 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

XVI MEMORIAŁ MARIANA JANKOWSKIEGO 9-10.06.2018 

OPTIMIST grupa B 

 

I.Organizator: 

 

Sekcja Żeglarska Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu 

Adres organizatora: 60-480 Poznań - Kiekrz, ul. Nad Jeziorem 103 

Przedstawiciel organizatora : Antoni Pawłowski  tel.: 601-73-62-74 

Akwen regat: Jezioro Kierskie 

Termin: 9-10.06.2018r. 

 

II. Przepisy: 

 

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z : 

- Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2017-2020 

- Przepisami klasowymi 

- Niniejszym zawiadomieniem o regatach i instrukcją żeglugi  

 

III. Program regat: 

 

1. Zgłoszenia do regat – sobota 09.06.2018 w godzinach 9.00-10.00  

2. Start do I wyścigu – gotowość od godz.11.00 

            Przewiduje się rozegranie 5 wyścigów 

Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu. 

Punktacja prowadzona będzie wg systemu "małych punktów". 

 

IV. Warunki uczestnictwa, wpisowe: 

 

1. Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w pomieszczeniu KS na przystani 

AZS Poznań w w/w terminie. Po tym terminie żadne zgłoszenia nie będą 
przyjmowane. 

 

2. W regatach mogą wziąć udział zawodnicy posiadający dokumenty 

wymagane przez przepisy: 

- licencja zawodnika PZŻ 

- zaświadczenie lekarskie wydane przez WPS-L lub lekarza specjalistę  
  z zakresu medycyny sportowej 

- ubezpieczenie OC sternika jachtu na kwotę minimalną 1.500.000 EUR 

 



 

3. Wpisowe : 

- w dniu regat 09.06.2018  

  wg wskazań PSKO       60 zł  

 

4. Formularz zgłoszenia do regat musi być wypełniony czytelnie  

i z czytelnym podpisem zgłaszającego, w przypadku uczestników 

niepełnoletnich zgłoszenie musi być podpisane przez przedstawiciela 

klubu lub opiekuna prawnego. 

 

Przez zgłoszenie do regat zawodnicy zobowiązują się do uznania,  

że Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za utratę życia, 

uszkodzenia ciała lub za jakiekolwiek uszkodzenia jachtu  

lub wyposażenia.  

 

V. Trasa regat 

            

 Trasa regat według instrukcji żeglugi 

 

Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu. 

Punktacja prowadzona będzie wg systemu "małych punktów". 

 

VI.  Katergorie wiekowe 

  

 - dziewcząt do lat 9 

 - open do lat 9 

 - dziewcząt powyżej 9 lat 

 - open powyżej 9 lat 

  

V. Spotkanie żeglarzy 

 

O godz. 18.00 w sobotę 09.06.2018r. zapraszamy wszystkich uczestników 

regat na żeglarski wieczór przy grillu. 

 

                  Komandor Sekcji Żeglarskiej  

                                                                                          Mieczysław Popłonyk 

 

 

 

 


