
 

ŻEGLARSTWO 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 
 

Termin:  20.06.2020 r. 
Miejsce:  Przystań żeglarska AZS Poznań, ul. Nad Jeziorem 103 w Kiekrzu 
Organizator: Organizacja Środowiskowa AZS w Poznaniu 
 

1. WARUNKI UCZESTNICTWA  

1.1 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących 
dokumentów: 
-patent co najmniej żeglarza jachtowego (sternik załogi) 
 
1.2 Każda Uczelnia ma prawo do wystawienia 3 załóg, startujących rotacyjnie na jednej łódce*, kolejność 
załóg pozostawia się decyzji zawodników. 

2. ZGŁOSZENIA DO REGAT 

2.1 Wstępne zgłoszenia przyjmowane są do 16.06.2020 r. na adres email: tobiasz.nowacki@azs.pl 
 
2.2 Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w biurze regat: 
       20.06.2020 w godzinach 11:00 – 12:00 

3. PROGRAM REGAT 

20.06.2020, sobota 
 
11:00-12:00  rejestracja zgłoszeń 
12:30   odprawa sterników 
13.00   start do pierwszego wyścigu 
17.00   planowane zakończenie regat 

 



4. INSTRUKCJA ŻEGLUGI 

Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat na terenie 
przystani AZS w Kiekrzu. 

5. TRASA REGAT 

Trasa regat zostanie podana w instrukcji żeglugi. 

6. PUNKTACJA 

6.1 W regatach ma zastosowanie System Małych Punktów zgodnie z Dodatkiem A PRŻ.  
 
6.2 Uczelnia ma prawo wystawić do wszystkich wyścigów 1 załogę. Każda nowa załoga (żadna z osób 
nie może się powtórzyć), która wystartuje w wyścigu dostaje bonus w postaci -30% zdobytych punktów w 
danym wyścigu. Zasada ta nie będzie miała zastosowania w przypadku DNS lub DNF.   
 
6.3 Przewidywane jest rozegranie 3-5 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu. 
W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez różne Uczelnie o ostatecznym wyniku decyduje 
ostatni wyścig. 

 
7. POSTÓJ SPRZĘTU 

Wszystkie łodzie i sprzęt mają obowiązek stacjonować w miejscach określonych przez Organizatorów. 

8. NAGRODY I PUCHARY 

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe ufundowane przez Dom Wydawniczy REBIS oraz w 
miarę możliwości organizatora puchary. 

9. 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. 

10. PRAWA DO WIZERUNKU 

10.1 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. 

11. ŁODZIE 

Organizator zapewnia łodzie typu Sigma Club dla wszystkich uczelni biorących udział w zawodach.  

12. ZAWODY NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ DO PUNKTACJI GENERALNEJ AMPiW!!! 
 
 
 


