
 

Z A W I A D O M I E N I E  O  R E G A T A C H  

 

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA PSKO 

Iława 02-04.10. 2020 r. 

 

 

1. TERMIN I MIEJSCE REGAT 

Regaty odbędą się w dniach 02-04.10. 2020 r. na akwenie Jeziora Jeziorak w Iławie. 

Portem Regat będzie Port Śródlądowy Iława 

 przy ul.Chodkiewicza 5. 

2. ORGANIZATOR 

Stowarzyszenie Sportów Wodnych w Iławie, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Port Iława. 

 14 – 200 Iława, ul. ul. Dąbrowskiego 11A 

  513 496 525, 692 966 687 

     e- mail: : sswmos@wp.pl 

3. ZGŁOSZENIA 

 Zgłoszeń online należy dokonać do dnia  21.09.2020  na adres email : sswmos@wp.pl  

Zgłoszenia finalne drużyn w miejscu regat będą przyjmowane w dniu 01 października w 

godz. 18.30- 20.30 i 2 października . w godz. 8.00- 9.00 w biurze regat. 

Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących 

dokumentów: 

- aktualne badania lekarskie (dotyczy wyłącznie zawodników polskich) 

 -licencja sportowa zawodnika PZŻ 

- ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR 

 - certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu 

 -licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy) 

-potwierdzenie opłaconych aktualnych składek PSKO 

 Do każdej drużyny można zgłosić 5 zawodników; w jednym meczu bierze udział czterech 

zawodników. 

 Maksymalna liczba drużyn wynosi 16, wg Regulaminu PSKO. 

  Dwa dni po terminie wskazanym w punkcie 3.1. organizator ogłosi oficjalną listę drużyn. 

4. PRZEPISY 

  Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach 

Regatowych Żeglarstwa  oraz regulaminem PSKO. 

 Dodatek D – Przepisy regat drużynowych - będzie miał zastosowanie. 

  5. WPISOWE 

 400,00 zł dla drużyn  zgłoszonych do 21 września, po tym terminie – 600,00 zł. Wpisowe 

płatne przelewem na konto  -  10 2030 0045 1110 0000 0181 0430  Nr 

6.FORMAT 

  Regaty zostaną rozegrane w formule drużynowej. 

 W pierwszym etapie planowane jest rozegranie rundy każdy z każdym (Round Robin) 

  W kolejnych etapach planowane jest rozegranie półfinałów i finału. 

Format regat może być zmieniony w zależności od panujących warunków atmosferycznych oraz 

ilości zgłoszonych drużyn. 

7.PROGRAM REGAT 

01.10.2020 

 godz. 18.30-20.30 

 Zgłoszenia drużyn w siedzibie SSW MOS w Iławie przy ul. Chodkiewicza 5 

02.10.2020 

 godz.8.00 – 9.00 

 Zgłoszenia drużyn w siedzibie SSW MOS w Iławie przy ul. Chodkiewicza 5 



 

 godz. 9.45 

 odprawa kierowników ekip i zawodników, losowanie numerów startowych 

 godz. 10.30 

 start do pierwszych wyścigów 

03.10.2020 

 godz. 10.00 

 start do kolejnych wyścigów 

04.10.2020 

 godz. 10.00 

start do kolejnych wyścigów 

 godz. 16.00 

 zakończenie Mistrzostw 

8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI 

Instrukcję żeglugi zawodnicy otrzymają po dokonaniu zgłoszeń rejestracyjnych. 

9 TRASA REGAT 

Trasa regat zostanie podana w instrukcji żeglugi. 

10. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW 

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji 

organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej. 

11.PRAWA DO WIZERUNKU 

Zgłaszając się do regat rodzic/opiekun prawny zawodnika wyraża zgodę na bezpłatne 

wykorzystanie jego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych 

reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat. 

12.NAGRODY 

 Regulamin nagród podany zostanie osobnym komunikatem organizatora. 

13. OCHRONA PRZED KORONAWIRUSEM 

Organizator dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne oraz zapewnia uczestnikom regat środki do 

dezynfekcji rąk. 

 

UWAGA ! 

 

 Wodowanie łodzi i pontonów – Port Śródlądowy Iława 

 Noclegi: http://www.it-ilawa.pl/kontakt.html 

 

 

          Zapraszamy Serdeczni  

          Organizatorzy 

 

Trasa regat zostanie podana w instrukcji żeglugi. 0 0045 1110 0000 0181 0430 


