
 

 

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

 

 

Puchar Polski Katamaranów OPEN 

Regaty o Puchar Prezydenta miasta Bielska-Białej 

 

WISŁA WIELKA – 07-08.05.2022r. 

 

 

Organizatorem regat jest Stowarzyszenie Katamarany Południe. 

 

Pod czas regat wszyscy uczestnicy i organizatorzy zobowiązani są do przestrzegania Procedur PZŻ 

oraz Stowarzyszenia Katamarany Południe odnośnie sytuacji pandemii COVID 19. 

 

1. PRZEPISY  

Regaty rozegrane zostaną zgodnie z: 

1.1 Przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing 2021-2024. 

1.2 Wyniki klasy Open podawane będą na podstawie przelicznika Texel. 

 



 

 

 

2. REKLAMOWANIE 

Jachty mogą być zobowiązane do noszenia reklam wybranych i dostarczonych przez organizatora. 

 

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA, WPISOWE 

3.1 Zgłoszenia należy dokonać przez stronę: 

 Zgłoszenia do regat Puchar Polski Katamaranów OPEN - Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Bielska-

Białej | Upwind24  

 

Proszę podać:  

 imię i nazwisko sternika i załogi 

 nr na żaglu 

 reprezentowany klub/stowarzyszenie 

 rodzaj katamarana i przelicznik Texel (w nawiasie przy nazwie jachtu) 

3.2 Wpisowe do regat wynosi 180 zł (2 osoby) lub 140 zł (1 osoba) przy zapisie do dnia 29.04.2022r. 

Przy zgłoszeniu w dniach 06-07.05 w biurze regat wpisowe wynosi 250 zł (2 osoby) i 200 zł (1 osoba) 

płatne gotówką. 

3.3 Wpisowe płatne na konto mBank nr 13 1140 2004 0000 3802 7425 1232 

 

4. DOKUMENTY W MIEJSCU REGAT 

4.1 Organizator i sędziowie mają prawo zażądać od zawodników dokumentów niezbędnych do 

uczestnictwa. 

4.2 Obowiązuje posiadanie następujących dokumentów: 

▪ licencja PZŻ  (amatorska lub sportowa) 

▪ ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.upwind24.pl/regatta/puchar-polski-katamaranow-open-regaty-o-puchar-prezydenta-miasta-bielska-bialej-2022/entries
https://www.upwind24.pl/regatta/puchar-polski-katamaranow-open-regaty-o-puchar-prezydenta-miasta-bielska-bialej-2022/entries


 

 

 

 

5. PROGRAM REGAT 

5.1 Program regat : 

 

(07.05) SOBOTA 

11:00 - Uroczyste otwarcie regat 

11:30 – Start do pierwszego wyścigu 

16:00 – Posiłek dla załóg 

18:00 - Sailors Party / Grill 

 

 

(08.05) NIEDZIELA  

10:30 – Start do kolejnych wyścigów 

14:30 - Posiłek 

15:30 – Zakończenie regat. 

 

5.2 Planowane jest rozegranie 7 wyścigów. 

5.3 Przy rozegraniu już 1 wyścigu regaty uznaje się za ważne. 

5.4 W przypadku rozegrania 4 wyścigów, 1 najgorszy wyścig zostanie odrzucony. 

 

5.5 Nie klasyfikuje się zawodników, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu lub zostali w nim 

zdyskwalifikowani. 

5.6 W drugim dniu regat (NIEDZIELA) żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o 

godzinie 13:55. 

 

6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI 

Instrukcja żeglugi dostępna będzie w biurze regat. 

 

7. MIEJSCE REGAT 

7.1 Miejscem organizacji regat będzie baza Port Wisła Wielka przy aleji Dębowej  

 

8. TRASA REGAT 

Trasa regat zostanie podana w Instrukcji Żeglugi. 



 

 

 

 

9. PRAWA DO WIZERUNKU 

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez 

organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we 

wszystkich materiałach dotyczących regat. 

 

10. NAGRODY 

Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1, 2, 3 otrzymają puchary i dyplomy oraz bardzo atrakcyjne nagrody 

rzeczowe. Nagrodę otrzyma również najmłodszy uczestnik regat. Dodatkowo odbędzie się losowanie 

nagród spośród wszystkich uczestników. 

 

 

11. 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. 

 

 

12. DANE KONTAKTOWE. 

Stowarzyszenie Katamarany Południe 

Jakub Bączek tel. 722-099-434 

Tomasz Pardel tel. 660-454-347 

Jakub Drobczyk tel. 691-156-182 

 

 

 


