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OTWARTE ZESPOŁOWE MISTRZOSTWA MAŁOPOLSKI 

w klasie Optimist 
 

Kraków, 06-07.10.2018 
 

Organizatorem regat jest KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 

 

ZAWIADOMIENIE 
 

 
1. TERMIN I MIEJSCE REGAT 

1.1 Regaty rozegrane zostaną w dniach 06 – 07  października 2018 r. 

1.2 Regaty rozegrane zostaną na Zalewie Bagry w Krakowie, przystań KŻ Horn Kraków, ul. Kozia 22. 

1.3 Start do pierwszego wyścigu regat w dniu 06.10.2018 r. o godz. 11
00

. 

2. BIURO REGAT 

Mieścić się będzie na przystani KŻ HORN Kraków nad Zalewem Bagry w Krakowie, ul. Kozia 22. 

3. PRZEPISY 

3.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa 

WS 2017-2020, w szczególności Dodatkiem D – Przepisy Regat Zespołowych. 

3.2. Formuła rozegrania rund eliminacyjnych, półfinałów i finału w regatach zespołowych, która jest uzależniona 

od ilości zgłoszonych zespołów i panujących warunków, ogłoszona zostanie po zamknięciu zgłoszeń. 

4. ZGŁOSZENIA DO REGAT 

4.1  Wstępnych zgłoszeń zespołów należy dokonać do 04.10.2018 r. do godz. 17 00. 

4.2  Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w Biurze Regat w dniu 05.10.2018 r. w godz. od 17
00

 do 20
00 

  

 i w dniu 06.10.2018 od 08
30

 do 09
30

. 

5. INSTRUKCJA ŻEGLUGI 

 Rozdana będzie w dniu 05 i 06.10.2018 r. w Biurze Regat podczas przyjmowania zgłoszeń ostatecznych. 

6. WYMAGANIA DLA ZAWODNIKÓW I ZESPOŁÓW 

6.1 Zawodnicy przyjęci będą do regat po przedłożeniu: licencji zawodnika, ubezpieczenia OC, badanie lekarza  

sportowego i certyfikatu jachtu. 

6.2 W regatach zespołowych zespoły reprezentowane są przez czterech zawodników  i dwóch rezerwowych. 

6.3 Klub może zgłosić więcej niż jeden zespół. 

6.4 Zespół może składać się z zawodników różnych klubów. 

7. OPŁATY 

Opłata wpisowa do regat wynosi 160,00 zł od zespołu (4 zawodników). 

8. ŁODZIE OSÓB WSPIERAJĄCYCH  
8.1 Wszystkie motorówki osób wspierających uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora 

regat podczas procedury zgłoszeniowej.  

8.2 Wszystkie łodzie osób wspierających mają obowiązek przebywać na zewnątrz jakichkolwiek obszarów, w 

których jachty mogą być w wyścigu, od czasu sygnału przygotowania do pierwszego startu  do czasu 

ukończenia przez wszystkie jachty lub do momentu zasygnalizowania przez komisję regatową odroczenia, 

generalnego odwołania lub przerwania. 

8.3 Wszystkie osoby prowadzące łodzie osób wspierających mają obowiązek przedstawić ubezpieczenie OC na 

sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR. 

9. KOMUNIKACJA RADIOWA  
Będąc w wyścigu jachty nie mogą wykorzystywać transmisji radiowych, wiadomości tekstowych, telefonów 

komórkowych i innych urządzeń umożliwiających łączność, niż dostarczone przez komisję regatową. 

10 NAGRODY  
10.1 Zawodnicy zespołów 1 – 3 otrzymają medale i nagrody rzeczowe, wszyscy zawodnicy otrzymują 

pamiątkowe dyplomy i upominki.  

11 PRAWA DO WIZERUNKU  
11.1 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.  

11.2  Zawodnicy mogą mieć obowiązek udzielania wywiadów podczas regat. 
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12 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. 

13 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 

Uczestnicy mogą skorzystać z zakwaterowania w:  

Klub Żeglarski Horn Kraków 

30-733 Kraków, ul. Kozia 22 

e-mail: biuro@hornkrakow.pl 

tel./fax 012 653 05 08, tel. kom. + 48 726 467 675 

Cena od 30 zł / dobę.  

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 

30-731 Kraków, ul. Grochowa 21 

tel. 012 653-24-32 

Cena około 30 zł / dobę 

Wyżywienie dla uczestników realizowane będzie: 

 „Tawerna Horn” w KŻ Horn Kraków 

30-733 Kraków, ul. Kozia 22 

Tel. +48 12 307 30 77, tel. kom. +48 733 136 236 

Stawka dzienna na osobę około 39 zł 

14 PUNKTACJA 

W regatach zespołowych stosowana będzie punktacja zgodna z Dodatkiem D PRŻ 2017-2020 - Przepisy 

Regat Zespołowych. 

15 NAGRODY 

W regatach zespołowych zawodnicy zajmujący miejsca 1 – 3 otrzymają medale. Wszyscy 

 zawodnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy i słodkie nagrody. 

16  INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE 

Klub Żeglarski Horn Kraków 

30-733 Kraków, ul. Kozia 22 

Biuro KŻ Horn Kraków 

e-mail: biuro@hornkrakow.pl 

tel./fax 12 653 05 08, tel. kom. + 48 726 467 675 

 

Józefa Ogrodnik 

Prezes KŻ Horn Kraków 

 

tel. kom. +48 603 740 356 

e-mail: jogrodnik@hornkrakow.pl 

 

 

 

Andrzej Ogrodnik 

Wiceprezes ds. Sportowych 

KŻ Horn Kraków 

mailto:biuro@hornkrakow.pl

