
 
 
 
 
 
 

Oddział Żeglarsko-Motorowodny 
PTTK „MORKA” w Płocku 

 

Zaprasza na 

  

                37 Regaty o Puchar Wrzosu  

                                                                                                       Prezydenta Miasta Płocka       Prezydenta Miasta Płocka       Prezydenta Miasta Płocka       Prezydenta Miasta Płocka    

 

1. Regaty odbędą się w dniu 1 (2) września 2007r. na Wiśle (km 633-635) w rej. 

portu żeglarskiego "MORKA". Istnieje możliwość korzystania ze slipu. 

2. Regaty rozgrywane będą w oparciu o Przepisy Regatowe Żeglarstwa 2005-

2008, Regulaminem Grand Prix Zalewu Włocławskiego na 2007r. PPJJK 

Formuła PZŻ 2007, przepisami związków lub stowarzyszeń klas 

uczestniczących w regatach, niniejszym zawiadomieniem oraz Instrukcją 

Żeglugi. 

3. Regaty zostaną rozegrane w klasach: T,T1, T2, T3, OMEGA, OMEGA SPORT. 

Warunkiem utworzenia klas jest zgłoszenie się minimum 4 jachtów w danej 

klasie. 

4. Zgłoszenia do Regat w dniu 1.09.07 w godz. 08.00 – 09.30 na drukach 

dostarczonych przez Organizatora. 

5. Trasa regat zostanie podana w Instrukcji Żeglugi, dostarczona w momencie 

zgłoszenia się do regat i omówiona podczas odprawy ze sternikami. 

6. Wpisowe do regat wynosi 25 zł opłata protestowa 75 zł. 

7. Otwarcie Regat nastąpi w dniu 1 września o godz. 10.00. 

8. Planowany start do pierwszego biegu – godz. 11.00, kolejne starty wg 

komunikatów Sędziego Głównego. 



9. Przewiduje się rozegranie 3 biegów, regaty zostaną uznane za ważne po 

rozegraniu  co najmniej 1 biegu. 

10. Nagradzanie: 

� Za 1-sze, 2-gie i 3-cie miejsce puchar 

� Za miejsca 4 do 6  dyplom 

� Puchar Wrzosu Prezydenta Miasta Płocka przewidziany jest dla  klubu 

żeglarskiego, którego załogi zajmujące trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji 

końcowej, w poszczególnych klasach zdobędą największą sumę punktów 

liczonych według odwróconej punktacji systemu małych punktów. Pod 

uwagę będą brane kluby, których sternicy wystartowali w co najmniej dwóch 

klasach 

� Loteria fantowa 

11. Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów 

zawartych w: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie 

przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. nr 212 z 

2003r.) 

- Lokalnych przepisów żeglugowych wydanych przez Dyrektora Urzędu Żeglugi 

Śródlądowej 

12. Osoba zgłoszona jako sternik zobowiązana jest do osobistego prowadzenia 

(obsługiwania urządzenia sterowego) jachtu będącego w wyścigu ponadto 

powinna posiadać dokumenty rejestracyjne jachtu oraz ubezpieczenie OC. 

13. Jacht musi mieć wyraźne oznaczenie na żaglu i burcie 

 

Zawodnicy uczestniczą w regatach na własną odpowiedzialność. Organizator nie 

przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób w związku z 

uczestnictwem w regatach. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

Organizator i Sędzia Główny zastrzegają sobie prawo do zmian w programie Regat i 

Instrukcji Żeglugi. 

  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

 


