
 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

MISTRZOSTWA PSKO DO LAT 9 
 

1. ORGANIZATOR 

Organizatorem regat jest Jacht Klub „Kotwica” Tarnobrzeg.  

 

2. TERMIN I MIEJSCE REGAT 

Regaty będą rozgrywane na akwenie Jeziora Tarnobrzeskiego , w dniach 24-26. lipca  2020 roku.  

 

3. PRZEPISY  
4. Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World  

Sailing 2017-2020 oraz zgodnie z Regulaminem PSKO dla klasy Optimist. 
 

5. REKLAMOWANIE  

Zawodnicy mogą być zobowiązani do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat, 

dostarczonych przez organizatora.  

 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA 
5.1. W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy klasy Optimist grupy B, posiadający uprawnienia 

wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF  

5.2. Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących 

dokumentów:  

- aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich)  

- licencja sportowa zawodnika PZŻ  

- ubezpieczenie OC  

- licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy) 

- wszyscy zawodnicy biorący udział w regatach powinni mieć opłacone składki PSKO 

-  certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu grupa B  
http://www.psko.pl/kryteria-i-wymagania-dla-zawodnikow-optimist-psko/ 
 

6.   ZGŁOSZENIA DO REGAT I WPISOWE 
6.1 zgłoszenia wstępne można składać do dnia 22.07. 2020r.do godz. 24.00  za pośrednictwem strony 
www.psko.pl   

 

6.2 zgłoszenie ostateczne przyjmowane będą w biurze regat: 

 
 

http://www.psko.pl/kryteria-i-wymagania-dla-zawodnikow-optimist-psko/
http://www.psko.pl/


- 23.07.2020r w godz. 17.00 - 21.00  

6.3 wpisowe do regat przy złożeniu zgłoszeń wstępnych wynosi 100,00 zł, Niedopełnienie obowiązku 

zgłoszenia wstępnego w terminie skutkuje podwyższeniem wpisowego zgodnie z punktem 23 

Regulaminu PSKO. 

  

 

7. PROGRAM REGAT 
- 23.07.2020 czwartek   -17:00-21:00 rejestracja zgłoszeń/ pomiary 

 

- 24.07.2020 piątek         

      

            - 11:00 start do pierwszego wyścigu dnia 

            - Po wyścigach – pasta party  

       

 

              - 25.07.2020 sobota       - 11:00 start do pierwszego wyścigu dnia 

                  - Po wyścigach-  Grill 

                                                 

              - 26.07.2020 niedziela -11:00 start do pierwszego wyścigu dnia.  

                                                     -16.00 zakończenie Regat  

- Pomiary łodzi mogą być wykonywane przed i po wyścigach 

 

7.1. Podczas czasu wolnego będą prowadzone animacje dla dzieci (gry i zabawy, konkursy),  

8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI 

Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat Jacht 

Klubu „Kotwica” Tarnobrzeg.  

9.  TRASA REGAT  

Trasa regat zostanie podana w instrukcji żeglugi.  

10.  PUNKTACJA  

10.1. W regatach ma zastosowanie System Małych Punktów zgodnie z Dodatkiem A PRŻ.  

10.2. Przewidywane jest rozegranie 9 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 

wyścigu. W przypadku rozegrania 4 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie 

odrzucony.  

 

11.  ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW  

11.A. Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają 

akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej. 

11.B. Wszystkie łodzie trenerów i obserwatorów muszą być oznakowane flagą SUPPORT 

 z logiem klubu oraz sponsora generalnego klubu. Trenerzy otrzymują 

oznakowanie łodzi podczas procedury zgłoszeniowej. Kaucja zwrotna wynosi 50 zł.  

12. POSTÓJ SPRZĘTU  

Wszystkie łodzie i sprzęt mają obowiązek stacjonować w miejscach określonych przez 

Organizatorów.  

13. NAGRODY 



Regulamin nagród zostanie podany w osobnym komunikacie w dniu 24.07.2020r. 

 

14. 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 przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą 

z udziału w regatach.  

 

15.  PRAWA DO WIZERUNKU  
15.1. Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku 

przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat 

oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.  

15.2. Zawodnicy mogą mieć obowiązek udzielania wywiadów podczas regat.  

16. ZAKWATEROWANIE  
16.1 Uczestnicy mogą skorzystać z zakwaterowania i wyżywienia w  Ośrodku Marina Tarnobrzeg, 

tel, 501501055 

16.3 inny możliwy nocleg: 

- Domki za wyspą nad Jeziorem Tarnobrzeskim tel. 601 151 654 

- hotel „ ANSER” -po drugiej stronie Jeziora Tarnobrzeskiego 

- „Bocianówka”- agroturystyka, Baranów Sandomierski, ok. 7km od Jeziora Tarnobrzeskiego 

- Domki holenderskie na cyplu 504 121 218 

- Istnieje możliwość  zakwaterowania na polu namiotowym na terenie przystani  

- Domek „Widokówka” – obok jeziora 

-  Hotel Karolina w Tarnobrzegu 

- Stary Browar Tarnobrzeg 

- Kameleon Tarnobrzeg     

- Domki całoroczne Sosnowa Oaza Baranów Sandomierski 7 km od jeziora 4-6 osobowe tel. 
512 078 420  
- Noclegi Agroturystyka Olszynka 
- Apartamenty Incognito Tarnobrzeg 
 

17. Dojazd do klubu 
 
- Z powodu trwających prac budowlanych na drogach przy jeziorze tarnobrzeskim dojazd do klubu jest 
możliwy tylko ulicą Kajmowską od ulicy Dworskiej.  

18. INFORMACJE DODATKOWE I OSOBY KONTAKTOWE: 

Dodatkowych informacji udziela: Janusz Bobula 664936890 
 
 

Z żeglarskim pozdrowieniem 
 

Prezes  
                                                                                                  Jacht Klubu Kotwica Tarnobrzeg 

                 Janusz Bobula 


