
       

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

52 Regaty o Puchar Wrzosu Prezydenta Miasta Płocka 

Organizator: Oddział Żeglarsko-Motorowodny PTTK „MORKA” w Płocku, 

 09-400 Płock, ul. Rybaki 10 

 www.morka-plock.pl 

 kontakt: Sylwester Cichecki, 609 029 537, sylwekcichecki@wp.pl  

 

 

1. Termin, ranga i miejsce rozegrania Regat 

52 Regaty o Puchar Wrzosu i Prezydenta Miasta Płocka, zwane dalej Regatami, zostaną rozegrane w dniu 

03 września 2022 r. Regaty są zawodami rozgrywanymi w ramach cyklu regat Płockiego Żeglarskiego Grand 

Prix na akwenie Jeziora Włocławskiego tj. 632  -  635 km rz. Wisły. 

 

2. Zasady rozegrania Regat 

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2021 – 2024 World Sailing, Przepisami 

klasowymi jachtów klasy T 2021 – 2024, Przepisami Pomiarowymi Związków lub Stowarzyszeń Klas 

uczestniczących w Regatach, niniejszym Zawiadomieniem oraz Instrukcją Żeglugi. Planuje się rozegranie 

co najmniej trzech wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu przynajmniej jednego wyścigu. 

W przypadku rozegrania więcej niż trzech wyścigów, najgorszy rezultat będzie odrzucony. Otwarcie regat 

odbędzie się w dniu regat o godzinie 10:00. Start do pierwszego wyścigu planuje się na godzinę 11:30. Pozostałe 

starty, zgodnie z komunikatem sędziego głównego. Zakończenie regat przewiduje się o godzinie 16:30. 

Instrukcja Żeglugi  oraz inne komunikaty Komisji Regatowej udostępnione będą zawodnikom na tablicy 

ogłoszeń.  

 

3. Klasy jachtów 

Regaty zostaną rozegrane w klasach T (wg P.Ż.G.P.), T-1, T-2, T-3, OPEN, OPTIMIST. Limit jachtów 

w poszczególnych klasach, koniecznych do uznania Regat za odbyte w klasie, ustala się na cztery (4) jednostki. 

Organizator nie przewiduje utworzenia dodatkowych klas. 

 

 



4. Licencja Regat 

Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego. 

 

5. Port Regat 

Port PTTK „MORKA”, Płock ul. Rybaki 10. Osoby zarządzające wskazano w sekcji Organizatorzy. 

kontakt z bosmanem portu: 

  tel.: 24 262 25 43 

 

6. Biuro Regat 

Na terenie Poru Regat. Biuro regat czynnie przez całe Regaty od 8:00 do 16:30. Osobą odpowiedzialną za 

prowadzenie Biura Regat będzie Jadwiga Wrona. 

 

7. Warunki zgłoszenia udziału 

Organizator przypomina o obowiązku posiadania ważnej licencji PZŻ przez sternika jachtu oraz posiadaniu 

ważnego ubezpieczenia OC. Organizator nie zapewnia przed Regatami możliwości wykupienia polisy OC na 

czas trwania Regat. Licencję PZŻ można odnowić pod adresem: Polski Związek Żeglarski (pya.org.pl)  

 

8. Zgłoszenie do Regat 

Udział w Regatach można zgłosić w Biurze Regat w dniu 03 września 2022  w godzinach od 8:00 do 9:45 na 

drukach dostarczonych przez Organizatora. Druki Zgłoszenia do pobrania są dostępne na stronach internetowych 

pod adresem www.pozz.pl i www.morka-plock.pl lub w Biurze Regat. Zgłoszenie staje się ważne po podpisaniu 

przez sternika jachtu i wniesieniu opłaty startowej, opłacanej w Biurze Regat w wysokości 50 zł od jachtu. 

 

9. Nagrody 

Organizator za pierwsze trzy miejsca w poszczególnych klasach przyznaje nagrody w postaci pucharów 

i dyplomów. Puchar Wrzosu Prezydenta Miasta Płocka otrzyma klub, który zdobędzie największą liczbę punktów 

w poszczególnych klasach, liczonych wg odwróconej punktacji systemów małych punktów. Za  pierwsze miejsca 

mogą zostać przyznane nagrody rzeczowe wg regulaminu Organizatora. 

 

10. Uwagi końcowe  i informacje dodatkowe 

Organizator i Komisja Regatowa zastrzegają prawo do zmian w programie Regat i Instrukcji Żeglugi. Sędzim 

Głównym Regat będzie: Grzegorz Serejko – nr licencji 890.  Cumowanie jachtów na czas Regat jest bezpłatne na 

wskazanym przez bosmana miejscu. Jachty muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci 

numerów rejestracyjnych czy nazwy jachtu lub numerów startowych, w przypadku ich dostarczenia przez 

Organizatora, naklejonych na obu burtach w części dziobowej jachtu. 

Zawodnicy uczestniczą w Regatach wyłącznie na własne ryzyko - Organizator nie przyjmuje żadnej 

odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób, albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich 

rozpoczęciem, podczas lub po Regatach. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatora nie 

zwalnia uczestników Regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez 



zawodników/sternika i załogantów/lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach. Załogi uczestniczące 

w Regatach mają obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów żeglugowych. 

Załoga jachtu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swojego wizerunku, 

nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz materiałach dotyczących Regat, w celu promocji 

wydarzenia sportowego. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli 

żadnego wyścigu. Wyniki cząstkowe oraz końcowe publikowane będą na tablicy ogłoszeń oraz dostępne dla 

zawodników w Biurze Regat. Relacja z Regat zostanie opublikowana najpóźniej 1 dzień po zakończeniu regat. 

Galeria z Regat zostanie udostępniona w ciągu tygodnia po zakończeniu Regat i dostępna będzie na stronach 

www.pozz.pl i www.morka-plock.pl.  

 

 

Organizator zastrzega prawo do zmiany treści Zawiadomienia, z wcześniejszym powiadomieniem. 

 

Organizator:  

Oddział Żeglarsko-Motorowodny „MORKA” Płock  

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 

 



 

 

Agenda Regat 

Sobota 03 września 2022 

08.30 – 09.45 Zapisy do Regat  

10.00 – uroczyste otwarcie Regat  

10.30 – odprawa sterników  

11.00 – start do I wyścigu regat  

15.00 – zakończenie Regat 

16.00 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród  

17.00 – biesiada żeglarska 


