
 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

 

Regaty 25-Lecia Yacht Clubu Politechniki Lubelskiej o Puchar 

Prezydenta Miasta Lublin 

Zalew Zemborzycki, 11.09.2021 

W klasach Omega, Kabinowe, Open 
 

Organizator regat: Yacht Club Politechniki Lubelskiej 

ul. Nadbystrzycka 44a/1007, 20-501 Lublin 

Tel. 519-615-980 

www. ycpl.pl 

 

I. PRZEPISY 

1. Regaty rozegrane zostaną zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych 

Żeglarstwa World Sailing 2021-2024 oraz Instrukcją Żeglugi 

2. Dodatek P – specjalne procedury dla przepisu 42 – będzie miał zastosowanie 

 

II. REKLAMOWANIE 

Zawodnicy mogą być zobowiązani do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat, 

dostarczonych przez organizatora. 

 

III. MIEJSCE REGAT 

Regaty zostaną rozegrane na Zalewie Zemborzyckim. 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA, WPISOWE 

1. W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy wpłacili wpisowe.  

2. Wpisowe do regat dla wszystkich klas wynosi: 25,00 PLN od osoby, młodzież do 18 lat 

10,00 PLN od osoby 

 

 

V. ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT 

1. Zgłoszeń do regat należy dokonać w biurze regat-Biuro Yacht Clubu Politechniki Lubelskiej, ul. 

Krężnicka 6, w dniu 10.09.20201r. w godzinach 18.00-20.00 oraz 11.09.2021r. w godzinach 

8.00-9.00. 

2. Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących 

dokumentów: 

- każdy uczestnik regat- formularz COVID dostarczony przez organizatora 

-sternik jachtu- dodatkowo minimum patent żeglarza jachtowego lub licencję zawodnika, lub 

inny dokument potwierdzający znajomość przepisów żeglugi 

 

 



VI. FORMAT REGAT 

Regaty zostaną rozegrane w formacie pojedynczej serii wyścigów. 

 

VII. PROGRAM 

1. Program regat będzie następujący: 

Piątek 10.09.2021r. 

Godz. 18.00-20.00 - zgłoszenia do regat  

Sobota 11.09.2021r. 

Godz. 8:00-9:00 - zgłoszenia do regat  

Godz. 9:15 - odprawa z SG 

Godz. 10.00 - start do pierwszego wyścigu dnia 

2. Planowane jest rozegranie 4 wyścigów. 

3. W dniu 11.09.2021 r. żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 16.00. 

 

VIII. INSTRUKCJA ŻEGLUGI 

Instrukcja Żeglugi będzie dostępna podczas procedury zgłoszeniowej w biurze regat YCPL 

 

IX. TRASA 

Trasa regat zostanie podana w instrukcji żeglugi. 

 

X. PUNKTACJA 

1. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu. 

2. a) Gdy rozegranych zostanie mniej niż 4 wyścigi, wynikiem punktowym jachtu w serii będzie 

łączna suma jego punktów ze wszystkich wyścigów. 

b) Gdy rozegranych zostanie 4 wyścigi, wynikiem punktowym jachtu w serii będzie łączna 

suma jego punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem jego najgorszego wyniku. 

 

XI. ŁODZIE OSÓB WSPIERAJĄCYCH  

Wszystkie motorówki osób wspierających wymagają akredytacji organizatora regat podczas 

procedury zgłoszeniowej. 

 

XII. POSTÓJ SPRZĘTU 

Wszystkie łodzie i sprzęt mają obowiązek stacjonować w miejscach określonych przez 

organizatorów. 

 

XIII. KOMUNIKACJA RADIOWA 

Będąc w wyścigu łodzie nie mogą wykorzystywać transmisji radiowych, wiadomości tekstowych i 

telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających łączność, niż dostarczone przez 

komisję regatową. 

 

XIV. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności 

wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia 

odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, 

wynikającą z udziału w regatach. 

 



XV. PRAWA DO WIZERUNKU 

1. Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na:  

a) bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatora i sponsorów podczas zdjęć, 

filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących 

regat.  

b) przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu do regat dla celów przeprowadzenia 

zawodów, przez administratora danych osobowych – Yacht Club Politechniki Lubelskiej 

ul. Nadbystrzycka 44A/1007 Lublin. Niniejszym każdy zawodnik zostaje poinformowany, że 

podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w regatach, oraz że przysługuje mu 

prawo dostępu do treści jego danych i ich poprawiania.  

c) umieszczenie danych osobowych w publicznie dostępnych wykazach i informacjach: listach 

startowych, wynikach regat, zestawieniach protestów i innych dokumentach, których publikacja 

jest konieczna do przeprowadzenia regat zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgoda dotyczy 

następujących danych: imienia/imion i nazwiska, nr licencji zawodnika, przynależności 

klubowej, daty urodzenia, adresu e-mail. 

Ustalenia zawarte w tym punkcie dotyczą również osób wspierających zawodnika. 

2. Zawodnicy mogą mieć obowiązek udzielania wywiadów podczas regat. 

 

XVI. NAGRODY 

Regulamin nagród zostanie podany osobnym komunikatem. 

 

 

XVII. INFORMACJE DODATKOWE I OSOBY KONTAKTOWE: 

Dodatkowych informacji udziela: Marcin Borowiec,  

Tel. 661-890-126  

mail: marcin.borowiec94@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Z żeglarskim pozdrowieniem 

 

Komandor YCPL 


