
   
ZAWIADOMIENIE O REGATACH  
XVII MEMORIAŁ MARIANA JANKOWSKIEGO 8-9.06.2019 

 

1. Organizator i nazwa regat 

Sekcja Żeglarska Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu . 
Adres organizatora: 60-480 Poznań - Kiekrz, ul. Nad Jeziorem 103 
Przedstawiciel organizatora : Antoni Pawłowski  tel.: 601-736-274 
Miejsce regat: Jezioro Kierskie 
Termin: 8-9.06.2019r 

 

1. Przepisy 

Regaty rozegrane zostaną zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa 

World Sailing. 

Dodatek P – specjalne procedury dla przepisu 42 – będzie miał zastosowanie. 

 

2. Uczestnictwo 

Klasy regatowe: 

OPTIMIST, EUROPA, SŁONKA, FINN, LASER, OK-DINGHY   

OPTYMIST grupa B regaty z cyklu Pucharu PSKO https://profil.sailingnet.pl/memorial-mariana-jankowskiego-2019 

Klasy turystyczne: 

T1, T2, T3, TR, OMEGA.  

W regatach mogą brać udział zawodnicy posiadający dokumenty wymagane przez przepisy §5 „Dokumenty 

wymagane od uczestników regat” określone w Zasadach Organizacji Żeglarskich Imprez Sportowych i 

Sportowo - Rekreacyjnych PZŻ: 

a) licencję sportowa zawodnika PZŻ, 

b) ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną minimum 1.500.000 EUR sternika jachtu, 

c) uprawnienia żeglarskie (jeżeli są wymagane do prowadzenia danego jachtu) 

d) aktualne badanie lekarskie, w przypadku zawodników poniżej 23 roku życia,  

e) aktualne badanie lekarskie lub podpisane oświadczenie o stanie zdrowia, w przypadku zawodników 

powyżej 23 roku życia, 

f) certyfikat jachtu lub świadectwo pomiarowe z ustalonym numerem klasowym lub licencja rejestracyjna 

międzynarodowego stowarzyszenia klasy regatowej, 

g) zgoda PZŻ na reklamowanie indywidualne. 

 

3. Zgłoszenia do regat 

Zgłoszenia do regat dla klas sportowych, przyjmowane będą w biurze regat na terenie klubu organizatora  

w dniu regat 8.06.2019 od godz. 9:00 do 10:00. 

Zgłoszenia do regat klasy OPTIMIST grupy B: poprzez stronę: https://profil.sailingnet.pl/memorial-mariana-jankowskiego-

2019 Ostateczny termin zgłoszeń do 07.06.2019 do godz 23.59. Po tym terminie żadne zgłoszenia nie będą 

przyjmowane.  

Start do pierwszego wyścigu planowany jest na godz.11:00 

 

Zgłoszenia do regat turystycznych przyjmowane będą w biurze regat na terenie organizatora w dniu regat 

8.06.2019 od godz. 14;00-14;30 

 

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, uszkodzenie ciała lub za utratę lub uszkodzenie jakiegokolwiek statku lub 

wyposażenia.  

Regaty będą rozgrywane przy zgłoszeniu co najmniej 3 zawodników w danej klasie. 

 

Kluby zgłaszające do regat 5 jachtów lub więcej zobowiązane są do zabezpieczenia trasy regat jedną 

motorówką.  



   
 

Wszystkie łodzie osób wspierających (trenerów, opiekunów, kibiców) wymagają akredytacji organizatora 

regat podczas procedury zgłoszeniowej. 

 

Wszystkie łodzie osób wspierających mają obowiązek przebywać na zewnątrz jakichkolwiek obszarów, w 

których jachty mogą być w wyścigu, od czasu sygnału przygotowanie do pierwszego startu pierwszej 

konkurencji do czasu ukończenia przez wszystkie jachty lub do momentu zasygnalizowania przez komisję 

regatową odroczenia lub przerwania. 

Wszystkie osoby wspierające prowadzące łodzie mają obowiązek przedstawić ubezpieczenie OC na sumę 

gwarancyjną min. 500.000 EUR 

  

4. Opłaty startowe 

 

 

 

 

 

 

 

                               ,,Akcja OSA” informacje w załączniku 1.1 
 

5. Punktacja 

Stosowany będzie system małych punktów wg Dodatku A PRŻ.   

 

6. Prawo do wizerunku 

        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. 

 

Przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu do regat dla celów przeprowadzenia zawodów, 

przez administratora danych osobowych – Sekcja Żeglarska Akademickiego Związku Sportowego w 

Poznaniu ul. Nad Jeziorem 103, został/a pouczona/y, iż podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne 

do udziału w regatach oraz że przysługuje mu prawo dostępu do treści jego/jej danych i ich poprawiania. 

 

Umieszczenie danych w publicznie dostępnym wykazie: wyniki regat, listy startowe, zgoda dotyczy    

następujących danych: - imienia/imion i nazwiska - nr i daty ważności legitymacji/licencji, - adresu e-mail - 

daty urodzenia. 

 

7. 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 czy deskę windsurfingową, wynikającą z 

udziału w regatach. 

 

8. Nagrody 

       Dla trzech pierwszych załóg w każdej klasie przewidziane są puchary 

 

9.  Spotkanie żeglarskie 

       O godz. 19:00 w sobotę 08.06.2019, zapraszamy wszystkich uczestników regat na żeglarski wieczór  

       przy grillu. 

 

 

 

Komandor Sekcji Żeglarskiej AZS 

Mieczysław Popłonyk 

Juniorzy 40 zł + 10 zł akcja OSA 

Seniorzy 60 zł + 10 zł akcja OSA 

Klasy turystyczne 60 zł + 10 zł akcja OSA 

OPP grupa B 60 zł + 10 zł akcja OSA 


