
MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE LATAJĄCY HOLENDER 
ORAZ 
MEMORIAŁ im. FRANTIŚKA EHLA, Puchar Czech w klasie FD
PUCHAR STAROSTY NYSKIEGO

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Jezioro Otmuchowskie 26 - 28.08.2016

1. TERMIN I MIEJSCE
Regaty będą rozgrywane na Jeziorze Otmuchowskim w dniach :
Otwarte Mistrzostwa Polski Stowarzyszenia Regatowego Latajacy Holender oraz Mistrzostwa 
Polski „OLDTIMERS”, w klasie FD, - 26- 28.08.2016 r. 
Memoriał im. Frantiśka Ehla Puchar Czech w klasie FD. - 27-28.08.2016r
Puchar Starosty Nyskiego” w klasie Omega – 27-28.08.2016r.

Portem regat jest teren ośrodka Jacht Klubu „OPTY” Otmuchów.
2. ORGANIZATOR
Jacht Klubu „OPTY” Otmuchów
Vodni Sporty Lanskroun Czechy
Regaty współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Nysie
.
3. PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „Przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych 
Żeglarstwa 2013 – 2016.

4. KLASY
Regaty są otwarte dla jachtów w następujących klasach: Latający Holender (FD), Omega,

5. REKLAMOWANIE
Organizator rezygnuje ze stosowania uregulowań Kodeksu Reklamowania ISAF. Wymagane może 
być od jachtów, aby nosiły reklamy wybrane i dostarczone przez Organizatora.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA

6.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający następujące dokumenty, które należy 
przedstawić podczas procedury zgłoszeniowej:
dowód wpłaty wpisowego (FD -200pln, OMEGA, -50pln, ) od załogi 
ubezpieczenie OC: sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas zawodów 
polisę OC obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów. Brak ważnej polisy 
OC będzie skutkował nie przyjęciem do regat. 
dowód rejestracyjny lub certyfikat jachtu

6.2 Zgłoszenia do regat przyjmowane będą 
Do Mistrzostwa Polski w klasie FD w dniu 25.08.2016r. w godzinach 18.00-20.00; w dniu 
26.08.2016 od godziny 08.00 do 10.00 
„Puchar Starosty Nyskiego” w klasie Omega, w dniu 26.08.2016r. w godzinach 18.00-20.00 ; w 
dniu 27.08.2016 od godziny 08.00 do 10.00

6.3 Klasyfikacja łodzi „OLDTIMERS” obejmuje klasę FD i tylko kadłuby wykonane w całości z 
drewna!

6.4 Zgłoszenia wstępne przyjmowane będą na adres e-mail: w.zarow@onet.pl
7. PROGRAM REGAT
Czwartek 25.08.2016 - 18:00 – 20:00 Przyjmowanie zgłoszeń
Piątek 26.08.2016 - 08:00 – 10:00 Przyjmowanie zgłoszeń,
- 11.00 – Sygnał Ostrzeżenia do I-go wyścigu dnia (planowane jest rozegrane 4 wyścigów dla klasy 
FD) ,
- 18:00 – 20:00 - Przyjmowanie zgłoszeń 



- 20.00 - Ognisko żeglarskie
Sobota 27.08.2016 - 08:00 – 10:00 - Przyjmowanie zgłoszeń,
- 10.30 – Otwarcie regat,
- 11.30 – Sygnał Ostrzeżenia do I-go wyścigu dnia (planowane jest rozegrane 4 wyścigów dla 
wszystkich klas), 
Niedziela 28.08.2016 - 10.00 - Sygnał Ostrzeżenia do I-go wyścigu dnia (planowane jest rozegrane 
2 wyścigów dla wszystkich klas),
-ok. 15.00 - uroczyste zakończenie regat.
8. PUNKTACJA

8.1 Stosowany będzie System Małych Punktów, wg Dodatku „A” PRŻ.

8.2 Klasyfikacja Mistrzostw Polski,Mistrzostw Polski „Oldtimers”, Memoriał im. Franciśka Ehla w 
klasie FD i Pucharu Starosty prowadzona będzie niezależnie.

8.3 Planowane jest rozegranie 10 wyścigów w Ramach Mistrzostw Polski i Mistrzostw Polski 
„Oldtimers” w klasie FD, 6 wyścigów w Memoriale im. Franciśka Ehla oraz Pucharze Starosty. 
Przy rozegraniu 3 wyścigów regaty uznaje się za ważne.

8.4 W przypadku rozegrania 4 wyścigów, 1 najgorszy rezultat zostanie odrzucony.

8.5 Klasyfikowane będą klasy w których uczestniczyć będą przez całe regaty co najmniej 3 jachty.

8.6 Nie klasyfikuje się zawodników, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu lub zostali w nim 
zdyskwalifikowani.

8.7 W dniu 28.08.2016 r. żaden sygnał OSTRZEŻENIA nie zostanie podany po godz. 12:55. Regaty 
zostaną zakończone z taką ilością wyścigów jaką udało się przeprowadzić.

9. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja Żeglugi będzie dostępna w Biurze Regat po zakończeniu procedury zgłoszeniowej.
10. MIEJSCOWOŚĆ
Port regat znajduje się na terenie Jacht Klubu „OPTY” Otmuchów.
11. TRASY
Regaty zostaną rozegrane na wewnętrznej i zewnętrznej trasie trapezowej.
12. SYSTEM KAR
Dodatek „P” PRŻ nie będzie miał zastosowania.
13. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Patrz przepis 4. (PRŻ) 
Decyzja o uczestnictwie w wyścigu (PRŻ 2013-2016). Organizator nie przyjmuje żadnej 
odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób lub śmierć wynikłych w związku z regatami, 
przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana 
przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za 
jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

14. NAGRODY
Zawodnicy, którzy zajmują miejsce 1 – 3 w Mistrzostwach Polski w klasie FD otrzymają puchary, 
oraz nagrody okolicznościowe dla każdej załogi, Mistrzem Polski w klasie FD na rok 2016 zostaje 
pierwsza w kolejności sklasyfikowana Polska załoga i dalej sklasyfikowane Polskie załogi drugie i 
trzecie miejsce, Mistrzostwa Polski „Oldtimers” 1 – 3 zostają łodzie spełniająca kryteria, w 
„Pucharze Starosty Nyskiego” w klasie omega zawodnicy, którzy zajmują miejsca od 1 – 3 
otrzymują puchary, 
15. PRAWO DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez 
sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich 
materiałach dotyczących regat.
16. ZAKWATEROWANIE



Pole namiotowe, parking za darmo. Chętnych do korzystania z noclegów na adres e-mail: 
w.zarow@onet.pl
16. POZOSTAŁE INFORMACJE
Dla uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt na adres e-mail: 
Organizator – Wojciech Żarów( tel. +48 515 248 414. e-mail: 
w.zarow@onet.pl
SG - Roman Kaczorowski ( tel.+48 605 235 381. e-mail: romankaczorowski@op.pl

ORGANIZATOR


