
 

Puchar Rybnika - Interpuchar 
Rybnik 15-17.10.2010 

 
ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

 
1 ORGANIZATOR 
 
1.1 Organizatorem regat jest Sekcja śeglarska TS Kuźnia Rybnik. 
1.2  Regaty będą rozgrywane na Zalewie Rybnickim w dniach 15-17.10.2010. 
 
2 PRZEPISY 
  
  Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych 

śeglarstwa ISAF 2009 - 2012. 

3 WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY 
 
3.1  W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu 

Uprawnień ISAF.  
3.2 Regaty rozegrane zostaną w następujących klasach:  Cadet, Europa, Laser 4.7, Laser Radial, 

Ok-dinghy, Optimist  
3.3 Wpisowe do regat wynosi: 60 zł. 
  
4  ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT 
 
4.1 Zgłoszenia finalne w miejscu regat naleŜy dokonać w biurze regat w Ośrodka „Pod śaglami” w 

dniu 14.10.2010 w godzinach 17.00-20.00.  
4.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących 

dokumentów: 
• dowód wpłaty wpisowego do regat; 
• aktualne badania lekarskie  
• licencja sportowa zawodnika PZś; 
• ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.000.000 EUR; 
• certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem 

klasowym; 
• licencja PZś na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy). 

5 PROGRAM REGAT 
 
5.1  Program regat będzie następujący: 
 14.10.2010 Czwartek – (17.00-20.00) przyjmowanie zgłoszeń. 
 15.10.2010 Piątek – 11.30 start do pierwszego wyścigu, kolejne wg komunikatu KS. 
 16.10.2010 Sobota – 11.00 start do pierwszego wyścigu, następne wg komunikatu KS. 
 17.10.2010 Niedziela – 11.00 start do 1 wyścigu, następne wg komunikatu KS. 
 17.10.2010 Niedziela -  15.00 uroczyste zakończenie regat. 
  



5.2  Planowane jest rozegranie 10 wyścigów.  
5.3 W dniu 17.10.2010 sygnał ostrzeŜenia nie moŜe być podany później niŜ o godz. 13.00 
5.4       Jednego dnia regat moŜe zostać rozegranych nie więcej niŜ 5 wyścigów. 
 
6  INSTRUKCJA śEGLUGI 

 
Instrukcja Ŝeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat w 
Ośrodku „Pod śaglami” Rybnik – Stodoły.  

 
7 TRASY ROZGRYWANIA REGAT 

Wyścigi rozgrywane będą na trasach stosowanych w regatach międzynarodowych. Trasa 
regat przedstawiona będzie w Instrukcji śeglugi.   
 

8 PUNKTACJA  
8.1 Regaty zostaną uznane za waŜne po rozegraniu 3 wyścigów. 
8.2 W przypadku rozegrania 5 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie 

odrzucony. 
8.3        W przypadku rozegrania 9 wyścigów rezultat 2 najgorszych będzie odrzucony.  
 
9 ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW 
 

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają 
akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej. 

 
10  PRAWA DO WIZERUNKU 
 

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraŜa 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. 
 

11 NAGRODY 
Za zajęcie miejsc 1-3 zawodnikom wręczone zostaną nagrody rzeczowe i dyplomy. 
Warunkiem przyznania nagród w klasie jest start minimum 5 załóg z 2 klubów.  

 
12  ZASTRZEśENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI  
 

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. śadna z czynności 
wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia 
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, czy 
deskę windsurfingową, wynikającą z udziału w regatach. 

 
 
13      INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE  

 www.zagle.rybnik.pl 
 j.blaszczyk@zagle.rybnik.pl 
 Jacek Błaszczyk tel. 505 037 085 

 
14      FINANSOWANIE 
          Fundacja Elektrowni Rybnik 
          Urząd Miasta Rybnika 
          Środki z Funduszu Kultury Fizycznej. 
           

 
 

 
            
 


