
 

   

PUCHAR WARSZAWY 
Zegrze,10 -11 maja   2014 r. 

 
ZAWIADOMIENIE O REGATACH  

 

Organizatorem regat jest Miedzyszkolny Klub Sportowy "Dwójka" w Zegrzu. 
Regaty będą rozgrywane na akwenie Zalewu Zegrzynskiego w dniach 10-11 maja 2014 roku.

 
1 PRZEPISY 
1.1  Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych 

Żeglarstwa ISAF. 
2 WARUNKI UCZESTNICTWA,  ZGŁOSZENIA i KLASY 
2.1  W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu 

Uprawnień ISAF.  
2.2 Regaty dla poszczególnych konkurencji zostaną rozegrane w następującym terminie :  

Konkurencja Termin 
Europa, Finn, Ok Dinghy, Laser radial

2.3 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat  obowiązuje posiadanie następujących 
dokumentów: 

− dowód wpłaty wpisowego do regat; 
− aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich); 
− licencja sportowa zawodnika PZŻ; 
− ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR; 
− certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem 

klasowym; 
− licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy). 

 3 WPISOWE DO REGAT 
3.1 Wpisowe do regat wynosi: 

Wpisowe 

4 PROGRAM
4.1  Zgłoszenia finalne należy dokonać w biurze regat MKS "Dwójka"  w Zegrzu w dniu 

poprzedzającym pierwszy wyścig danej konkurencji  w godzinach 16.00-20.00. oraz

 4.2 Program regat będzie następujący: 
Konkurencja Terminy wyścigów Liczba wyścigów 

6

4.3  Każdego dnia starty do wyścigów planowane są o godz. 11.00. 
4.4 W ostatnim dniu regat danej konkurencji sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż 

o godz. 14.00     
5  INSTRUKCJA ŻEGLUGI 
5.1 Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat. 
6       Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 2 wyścigów. W przypadku rozegrania 5 i 

więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony.  

w pierwszym dniu regat w godzinach 08:00-10:00.

Europa, Finn, Ok Dinghy, Laser radial

 

7  INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE: 
Szymon Ruban   e-mail pucharwarszawy@wp.pl   tel. 662 285 587

10-11 maja 2014 r.

Wszystkie klasy
Młodzierz szkolna 

Seniorzy

30 zł

90 zł

10-11 maja 2014

Puchar                 
Warszawy 2 0 1 4

Zegrze


