
                                    

XVI Regaty im. T. Imbierowicz

PREZYDENTA GRUDZI

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
 
1. ORGANIZATORZY  
1.1  

            
 
              TORUŃSKI OKRĘGOWY 
 ZWIĄZAK  ŻEGLARSKI                     
     
 
 
 
1.2   Regaty rozgrywane będą  na  Jeziorze
w dniach  27 –28.09.2014r. 

2. PRZEPISY  
   

 2.1  Regaty zostaną rozegrane zgodnie z  Przepisami Regatowymi
 
3. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY

 3.1  W regatach mogą uczestniczy
 ISAF . 
3.2 Regaty rozegrane zostaną w nast

otwarte  OPT, Cadet, OKD, Europa, Laser 4,
 
 

Prowadzon
 (3- OPT B, 1-OPT A, pozostałe klasy po 2 łodzie

Nie można wyświetlić obrazu. Na komputerze może brakować pamięci do otwarcia  
obrazu lub obraz może być uszkodzony. Uruchom ponownie komputer, a następnie 
otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal będzie wyświetlany, konieczne  
może być usunięcie obrazu, a następnie ponowne wstawienie go.

                                              

 

Regaty im. T. Imbierowicz
pod patronatem 

 

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA 

                              

ZAWIADOMIENIE O REGATACH   

  
 

         

GOWY         SŻ "ELEKTRYK" ENERGA 
EGLARSKI                                                             W GRUDZIĄ

      

na  Jeziorze Wielkim  Rudnickim  w Grudziądzu  

 

 rozegrane zgodnie z  Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF.  

WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY  
 uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia, wynikające z Kodeksu Uprawnie

ą w następujących klasach : 
 

OPT GR. B - impreza centralna 
 

ponadto : 
Europa, Laser 4,7, Laser Radial, ISA 407, Deska z żaglem

Prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa 
OPT A, pozostałe klasy po 2 łodzie z klas, przy zastosowaniu tabeli logarytmicznej

 

                      

Regaty im. T. Imbierowicza  

                                             

 

 "ELEKTRYK" ENERGA - MANEKIN       
W GRUDZIĄDZU  

 

ące z Kodeksu Uprawnień   

żaglem, jachty turystyczne. 

przy zastosowaniu tabeli logarytmicznej). 



                                    

JACHTY TURYSTYCZNE NIE S
 

3.3 Zgłoszenia do regat na formularzach
27.09.2013r. 

3.4 Wpisowe do regat wynosi: 
   

Klasa  

OPTYMIST B 

CADET 

Pozostałe 

Jachty Turystyczne 

 
4.  ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT
 

 4.1 Zgłoszenia finalne w miejscu regat  
              26.09.2014 r.  w godz. 17.00- 20.00 
 Jachty turystyczne  zgłoszenia  28.09.2014
 
 4.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowi

  
 -  dowód wpłaty wpisowego do regat;
 - aktualne badania lekarskie ;  
 -  licencja sportowa zawodnika PZŻ;
 -  ubezpieczenie OC;  
 -  certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym;
 -  licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (je
 
 4.3  PKT. 4.2 Nie dotyczy klasy turystycznej
 
 

5. PROGRAM REGAT
 
5.1  Program regat :  
 

Dzień   Data  
Pierwszy 

27.09.2013r.  

 27.09.201

   

Drugi  

28.09.2014r. 

 

 

 
 
 

 

28.09.201

 

 

 

                                              

JACHTY TURYSTYCZNE NIE SĄ ZALICZANE DO KLASYFIKACJI DRUŻ

Zgłoszenia do regat na formularzach, można przesłać na e-mail : andrzej.pod@op.pl

Wpisowe do regat wynosi:  

Wpisowe  

55 zł.  

55 zł.  

40 zł. 

25zł. 

ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT   

Zgłoszenia finalne w miejscu regat  – 
 i  27.09.2014 r. w godz. 08.00 – 10.00.   

28.09.2014r.  w godzinach 12.00 do 13.00 

Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następują

dowód wpłaty wpisowego do regat;  

Ż;  

wiadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym;
na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).  

PKT. 4.2 Nie dotyczy klasy turystycznej 

 

 Godziny  Czynnosci
.09.2014r.   08.00 – 10.00  

10.30 -  11.00  

12.00 – 18.00  

ok.godz.20.00  

Przyjmowanie zgłoszeń

Uroczyste otwarcie regat

Gotowość startowa  

Imprezy towarzyszące
   

.09.2014r.   
 
 

 

       

09.30 – 13.00 

12.00-13.00  

 

Gotowość startowa  

Przyjmowanie zgłoszeń

                      

KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ. 

andrzej.pod@op.pl do dnia 

ępujących dokumentów:  

wiadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym;  

Czynnosci 
Przyjmowanie zgłoszeń  

Uroczyste otwarcie regat  

ące  

Przyjmowanie zgłoszeń - klasa turystyczna 



                                    

 
 
5.2  Planowane jest rozegranie do7 wy
5.3 W dniu 28.09.2014 r. sygnał ostrze
              klas: C, OKD, L, ISA, OPT
 
 
6.       INSTRUKCJA ŻEGLUGI
            Instrukcja żeglugi  będzie dostę
            tablicy ogłoszeń    / 27.09.2014
 
7.       POMIARY  
 

Pomiary kontrolne sprzętu i wyposa
i klasowymi, zostaną dokonane podczas regat.

 
 
8. TRASY I FORMAT ROZGRYWANIA REGAT
 
8.1 Wyścigi rozgrywane będą na trasach
              Trasa regat będzie opisana w
 
9.  PUNKTACJA  
   
9.1 Regaty zostaną uznane za waż

 9.2  W przypadku rozegrania mniej ni
 do punktacji końcowej. 

        9.3             W przypadku rozegrania 4 
       

 
10.      ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
 
 Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestnicz
 organizatora regat - podczas procedury zgłoszeniowej.
 
 
11.  PRAWA DO WIZERUNKU
 
 Zgłaszając się do regat, zawodnik wyra
 organizatorów i sponsorów w formie
 we wszystkich materiałach dotycz
 
12.        NAGRODY  
  
12.1  W klasyfikacji indywidualnej pierwsze trzy miejsca
12.2  Wszyscy uczestnicy regat otrzymaj
12.3  Prowadzona będzie klasyfikacja dru
12.4  Nagroda główna dla klasy OPTIMIST GR.B 

 
 

                                              

13.30  

16.00 

Gotowość startowa jachtów turystycznych

Uroczyste zakończenie

Planowane jest rozegranie do7 wyścigów klas regatowych i 1 wyścig klasa turystyczna
r. sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 12.55

, L, ISA, OPT, Europa, Deska z żaglem.  

ŻEGLUGI  
ędzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze 
27.09.2014 r. /. 

ętu i wyposażenia bezpieczeństwa, określonego przepisami regatowymi 
ą dokonane podczas regat.  

TRASY I FORMAT ROZGRYWANIA REGAT   

ę ą na trasach, stosowanych w regatach międzynarodowych.  
dzie opisana w załączniku do instrukcji regat. 

 uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów.  
przypadku rozegrania mniej niż 4 wyścigów, wszystkie wyniki jachtu w serii wyś

 i więcej wyścigów, jeden / najgorszy/ rezultat jachtu bę

ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW   

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach, wymagaj
podczas procedury zgłoszeniowej.  

PRAWA DO WIZERUNKU   

zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez 
rganizatorów i sponsorów w formie: zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz 

we wszystkich materiałach dotyczących regat.  

W klasyfikacji indywidualnej pierwsze trzy miejsca -  nagrody rzeczowe, puchar.  
otrzymają upominki. 

dzie klasyfikacja drużynowa.  
OPTIMIST GR.B - ROWER. 

                      

achtów turystycznych 

ńczenie regat  

cig klasa turystyczna. 
ż o godz. 12.55 dla 

głoszeniowej w biurze regat lub na 

lonego przepisami regatowymi                      

dzynarodowych.   

cigów, wszystkie wyniki jachtu w serii wyścigów, liczone są 

rezultat jachtu będzie odrzucony.  

wymagają  akredytacji 

 na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez 
, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz     



                                    

13.  ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNO
 
 Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własn
 wykonana lub niewykonana przez organizatorów
 odpowiedzialności za jakąkolwiek szkod
 
 
14.    INFORMACJE DODATKOWE
 
         NOCLEGI:  na koszt własny       

  -       

      - 
 - 
 - 
  
 - 
  
  
 
  

UWAGA!     Rezerwacji noclegów prosimy dokonywa
  
WYŻYWIENIE -  koszt własny
Organizator  zapewnia ciepły 
i opiekunów.  
              

 
15.    TELEFONY  KONTKTOWE 
 
           

Organizator: TOZŻ; SŻ "ELEKTRYK
Kierownik Regat :   Andrzej Podhala
Noclegi : Grzegorz Całbecki;  /
. 
 

                                              

ENIE ODPOWIEDZIALNO ŚCI  

ą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynno
wykonana lub niewykonana przez organizatorów, nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia 

ąkolwiek szkodę, spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht

INFORMACJE DODATKOWE   

        

         50zł  -  os. ( hotel - pokoje 2 lub3  os. ) 
140zł  -  ( domki - 4 os.  ) 
130zł  - ( domki-3 os.) 
  20 zł - os. ( młodzież szkolna;  bursa oddalona o 5 km 
  15.09.2014r. - tel. 56/6435540 ) 
  24 zł - os. /opiekunowie;  bursa oddalona o 5 km ;
  15.09.2014r. - tel. 56/6435540 ) 

noclegów prosimy dokonywać  wcześniej.  

koszt własny zgłoszenia indywidualne Hotel "Energetyk" 
zapewnia ciepły posiłek w dniach 27 i 28.09.2013r.  dla zawodników            

TELEFONY  KONTKTOWE  

ELEKTRYK" Energa -Manekin  /605745335 , 601083173
Andrzej Podhalański  / 605745335 / 

;  / 606965818 / 

                      

ść Żadna z czynności 
nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia 

 przez zawodnika lub jego jacht. 

ursa oddalona o 5 km ;  zamówienie do 

; zamówienie do 

                                         

601083173 / 


