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ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

Regaty o Puchar TKŻ 
Puchar Polski w klasie Optimist gr. B 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

I. ORGANIZATOR 
1.1 Toruński Klub Żeglarski, ul. Maszynowa 6, 87 – 100 Toruń 
http://www.tkz.torun.pl/ 
 
II. TERMIN I MIEJSCE 
2.1 Termin  3 – 4 czerwca 2017 r. 
2.2 Miejsce rozgrywania regat: Jezioro Chełmżyńskie 
2.3 Port regat: Baza TKŻ w Zalesiu, Gmina Chełmża 
Dojazd z Torunia

 
Mapka okolicy 
III. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA 
3.1 Regaty zostaną przeprowadzone z podziałem na następujące klasy:  
- Optimist gr. B – punktowane x 0,5  

- Optimist Open 

- Laser 4.7 
3.2 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający licencję zawodniczą PZŻ+OC, aktualne badania 
lekarskie, licencję PZŻ na reklamę indywidualną (jeżeli dotyczy), opłaconą składkę PSKO 2017, certyfikat lub 
świadectwo pomiarowe jachtu. 
3.3 Zgłoszenia do regat 
Zgłoszenia do regat można przesłać do TKŻ do dnia 1.06.2017 na adres tkz@wp.pl w tytule ZGŁOSZENIE DO 
REGAT. Zgłoszenia finalne do regat w dniu 2.06.2017 od godz. 17:00 do 20:00 oraz w dniu 3.06.2016 od 
godz. 08:00 do 10:00 będą przyjmowane w biurze regat. 
3.4 Wpisowe do regat:  
40,- PLN przy zgłoszeniu na adres email tkz@wp.pl do dnia 1.06.2017  
60.- PLN przy zgłoszeniu po dniu 1.06.2017  
Istnieje możliwość wpłaty wpisowego na konto TKŻ: 
 WBK o/Toruń 29 1090 1506 0000 0000 5001 0916 
3.5 Wszystkie łodzie trenerskie i obserwatorów wymagają akredytacji organizatora regat oraz Komisji 
Sędziowskiej podczas procedury zgłaszania zawodników do regat. 
 
IV. PRZEPISY 
Regaty będą rozgrywane zgodnie z:  
- Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 
- Przepisami klasowymi  
- Niniejszym zawiadomieniem o regatach  
- Instrukcją Żeglugi (udostępnioną w dniu rozpoczęcia regat)  

http://www.tkz.torun.pl/
https://www.google.pl/maps/dir/Toru%C5%84/Toru%C5%84ski+Klub+%C5%BBeglarski,+Zalesie,+87-140/@53.0776618,18.5544099,11z/data=!4m19!4m18!1m10!1m1!1s0x470334e1d994ec19:0x744a729a586a89c4!2m2!1d18.5984437!2d53.0137902!3m4!1m2!1d18.6788646!2d53.149247!3s0x4703
https://www.google.pl/maps/dir/Toru%C5%84/Toru%C5%84ski+Klub+%C5%BBeglarski,+Zalesie,+87-140/@53.0776618,18.5544099,11z/data=!4m19!4m18!1m10!1m1!1s0x470334e1d994ec19:0x744a729a586a89c4!2m2!1d18.5984437!2d53.0137902!3m4!1m2!1d18.6788646!2d53.149247!3s0x4703
https://www.google.pl/maps/place/Toru%C5%84ski+Klub+%C5%BBeglarski/@53.1673841,18.6527814,14z/data=!4m2!3m1!1s0x47032d07fd4b1a47:0x9c48acf377f8711e
mailto:tkz@wp.pl


- Komunikatami Organizatora (podanymi w dniu rozpoczęcia regat)  
 
V. ZASADY ROZEGRANIA REGAT  
5.1 Planuje się rozegranie 7 wyścigów. 
5.2 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 3 wyścigów. 
5.3 W przypadku rozegrania minimum 4 wyścigów odrzucony będzie najgorszy wynik. 
 
VI. PROGRAM REGAT 
2.06.2017 r. (piątek)  
godz. 17:00 – 20:00 - Zgłoszenia do regat  
3.06.2017 r. (sobota)  
godz. 08:00 – 10:00 - Zgłoszenia do regat  
godz. 11:00 - Uroczyste otwarcie regat  
godz. 12:00 – 17:00 - Wyścigi  
godz. 18:00 - Ognisko dla uczestników regat, koncert zespołu szantowego  
4.06.2017 r. (niedziela)  
godz. 10:30 – 13:30 - Wyścigi  
godz. 15:00 - Uroczyste zakończenie regat  
Organizatorzy zapewniają posiłek dla uczestników regat. Prosimy o wcześniejsze awizowanie składu ekip.  
 
VII. NAGRODY 
Puchary i żeglarskie nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc 1-3 otrzymają zawodnicy z następujących grup: 
Optimist gr. B ogółem, Optimist gr. B dziewcząt, Optimist gr. B do lat 9, Laser 4.7 dziewcząt, Laser 4.7 
chłopców. Pozostali uczestnicy regat dostaną drobne upominki. Najmłodszego uczestnik regat dostanie 
dodatkową nagrodę. Przewidujemy rozlosowanie nagrody specjalnej wśród wszystkich uczestników regat. 
W losowaniu nie będą brali udziału zawodnicy reprezentujący klub organizatora regat.  
 
VIII. PRAWO DO WIZERUNKU 
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez 
organizatorów i sponsorów na wszystkich materiałach zdjęciowych i filmowych powstałych w trakcie 
trwania regat. 
 
IX.ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Wszyscy uczestnicy biorą udział  w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna czynność wykonana lub 
nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za 
jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach. 
 
X. POZOSTAŁE INFORMACJE 
Noclegi w miejscu regat:  
Pole namiotowe przy bazie regat (jest też dostępny nocleg w 2 pokojowym domku dla 6 osób) 
tel. 531 980 106 
Ośrodek Wypoczynkowy Grodno http://www.ow-grodno.pl/  -  tel. 601 621 466  
Gminny Ośrodek Wypoczynkowy Zalesie http://www.zalesie-chelmza.pl/ tel. 602 484 712  
Dodatkowe informacje i kontakt: Piotr Kowalski 602 400 300 tkz@wp.pl  
 

IMPREZA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ GMINĘ MIASTA TORUŃ 
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