
ZAWIADOMIENIE O REGATACH (Regulamin) 

50 Regaty o Puchar Wrzosu I Prezydenta Miasta Płocka 

 

1. Organizator:  

Oddział Żeglarsko-Motorowodny PTTK „ MORKA” 09-400 Płock, Rybaki 10 

 

2. Termin i miejsce regat: 

a. Regaty zostaną rozegrane w dniu 05 września 2020 r. w Płocku 

między 632 a 635 km Wisły. 

b. Siedzibą Komitetu Organizacyjnego i Komisji Regatowej będzie 

teren Klubu Żeglarskiego PTTK „MORKA” 

c. Otwarcie Regat odbędzie się 05.09.2020 r. o godz. 11:00. 

d. Planowany start do pierwszego wyścigu o godz. 12:30. 

e. Zakończenie regat około godz. 16:00, wręczenie nagród od godziny 

16:30 

f. Po części oficjalnej zapraszamy na żeglarską biesiadę. 

 

3. Uczestnictwo: 

a. Zgłoszenia do Regat będą przyjmowane w Biurze Regat w miejscu 

urzędowania 05.09.2020r. w godz. 08:00 – 9:45 

b. Wpisowe 30,0 zł. 

 

4. Sposób Przeprowadzenia Regat: 

a. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami regatowymi ISAF 

2017-2020, Przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów 

Kabinowych – formuła PZŻ 2017 – 2020, aktualną Uchwałą PZŻ  

o zasadach organizacji imprez sportowych, zawiadomieniem  

o regatach oraz Instrukcją żeglugi. Instrukcja Żeglugi będzie 

dostępna na tablicy ogłoszeń w dniu regat przed ich rozpoczęciem. 

b. Przewiduje się rozegranie Regat w klasach : T1, T2,T3, Omega oraz 

T (wg. P.Ż.G.P.). Planuje się rozegranie kilku biegów. Regaty 

zostaną uznane za rozegrane przy zakończeniu przynajmniej 

jednego wyścigu. Przewiduje się rozegranie czterech wyścigów.  

c. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu przynajmniej 

jednego wyścigu.  



d. Przy rozegraniu więcej niż trzech wyścigów najgorszy rezultat 

zostanie odrzucony. 

 

5. Nagrody: 

a. Puchar Wrzosu  Prezydenta Miasta Płocka otrzyma klub, który 

zdobędzie największą liczbę punktów w poszczególnych klasach 

liczonych wg odwróconej punktacji systemu małych punktów.  

b. Za pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach przyznane 

zostaną puchary, dyplomy, zdobywcy miejsc 4 – 6 otrzymają 

dyplomy. 

c. Przyznane zostaną również nagrody rzeczowe wg regulaminu 

organizatora. 

 

6. Uwagi końcowe:  

a. Organizator i Komisja Regatowa zastrzegają sobie prawo do zmian 

w programie regat i Instrukcji Żeglugi. Sędzią Głównym regat 

będzie: Stanisław  Siedlecki – nr licencji PZŻ 187 

 

7. Informacje dodatkowe: 

Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania 

przepisów żeglugowych: 

a. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej. 

b. Ustawa z dn. 18.08.2011 o bezpieczeństwie osób przebywających 

na akwenach wodnych ( Dz.U. Nr 208 poz.1240) 

c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. 

d. Lokalnych przepisów żeglugowych wydanych przez Dyrektora 

Urzędu Żeglugi Śródlądowej. 

e. Jachty muszą posiadać ubezpieczenie OC. 

f. Cumowanie jachtów podczas regat – bezpłatnie 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału 


