
ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

1. Organizator  

Odział �eglarsko-Motorowodny PTTK MORKA, 09-400 Płock, Rybaki 10 

2. Termin i miejsce  

Regaty zostan� rozegrane w dniu 5 wrze�nia 2009 r. w Płocku mi�dzy 632 a 635 

km Wisły. 

Siedzib� Komitetu Organizacyjnego i Komisji Regatowej b�dzie teren PTTK 

MORKA. 

Otwarcie Regat odb�dzie si� 05.09.2009 r. o godz. 10:00. 

Planowany start do pierwszego wy�cigu o godz. 12:00. 

Zako�czenie regat około godz. 15:00, wr�czenie nagród od godziny 17:00. 

Po cz��ci oficjalnej zapraszamy na �eglarsk� biesiad�. 

3. Uczestnictwo  

Zgłoszenia do Regat b�d� przyjmowane w Biurze Regat w dniu 05.09.2009r. w 

godz 08:00 – 9:45. 

Wysoko�� wpisowego od jachtu - 30 pln. 



4. Sposób Przeprowadzenia Regat  

Regaty zostan� rozegrane zgodnie z Przepisami regatowymi ISAF 2009-2012, 

Przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych – formuła 

PZ� 2009 – 2012, aktualn� Uchwał� PZ� o zasadach organizacji imprez 

sportowych w 2009 r., zawiadomieniem o regatach oraz Instrukcj� �eglugi i 

zasadami Płockiego �eglarskiego Grand Prix (P.�.G.P).  

Przewiduje si� rozegranie Regat w klasach : T, T1, T2,T3, Omega, Omega sport. 

Planuje si� rozegranie 3 wy�cigów, Regaty zostan� uznane za wa�ne przy 

rozegraniu przynajmniej jednego wy�cigu.  

5. Nagrody  

Puchar Wrzosu otrzyma klub, który startuj�c w co najmniej dwóch klasach 

zdob�dzie najwi�ksz� liczb� punktów w poszczególnych klasach liczonych wg 

odwróconej punktacji systemu małych punktów.  

Za pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach przyznane zostan�
puchary, zdobywcy miejsc 4 ÷ 6 otrzymaj� dyplomy. 

Przyznane zostan� równie� nagrody rzeczowe wg regulaminu organizatora. 

6. Uwagi ko�cowe  

Organizator i Komisja Regatowa zastrzegaj� sobie prawo do zmian w programie 

regat i Instrukcji �eglugi. 

S�dzi� Głównym regat b�dzie Stanisław Siedlecki – nr licencji PZ� 187.  

7. Informacja Dodatkowa   

Załogi  uczestnicz�ce w regatach maj� obowi�zek przestrzegania przepisów 

�eglugowych:  

− Ustawa z dnia 21 grudnia 2001r. o �egludze �ródl�dowej.  

− Rozporz�dzenie rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r.  

− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r.  

− Lokalnych przepisów �eglugowych wydanych przez Dyrektora Urz�du 

�eglugi �ródl�dowej.  

− Jachty musz� posiada� ubezpieczenie oc.  

− Cumowanie jachtów podczas regat-bezpłatnie  

− Regaty b�d� zaliczane do cyklu  P.�.G.P.  

  

Serdecznie zapraszamy do udziału 


