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1. Termin i miejsce regat 

1.1  Regaty rozegrane zostaną w dniach 20 – 22.09.2019 r.  

1.2  Miejscem regat jest przystań KŻ HORN KRAKÓW, ul. Kozia 22 w Krakowie nad Zalewem Bagry. 

1.1 Start do pierwszego meczu regat w dniu 20.09.2019 r. o godz. 1100. 

2. Organizator 

2.1 Organizatorem regat jest Klub Żeglarski HORN Kraków, 31-580 Kraków, ul. Wężyka 11a/30, 

tel./fax 012 653-05-08, tel. kom. 0603 740-356, e-mail: biuro@hornkrakow.pl, adres strony  

internetowej: www.hornkrakow.pl 

3. Biuro Regat 

3.1  Biuro Regat mieścić się będzie na terenie przystani KŻ Horn Kraków, ul. Kozia 22 w Krakowie 

4. Przepisy 

4.1 Regaty będą rozgrywane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa 

World Sailing 2017-2020. 

5. Reklamowanie 

5.1 Organizator może wymagać naklejenia na kadłuby reklam sponsorów regat. 

6. Zgłoszenia do regat 

6.1 Wstępnego zgłoszenia zawodnik musi dokonać na  adres e-mail: biuro@hornkrakow.pl do dnia 

15.09.2019 r. 

6.2 Lista zgłoszonych zawodników podstawowych i rezerwowych będzie opublikowana na stronie 

internetowej KŻ Horn Kraków w dniu 16.09.2019 r. 

6.3 Ostateczne zgłoszenia dokonane będą w Biurze Regat w dniu 19.09.2019 r. w godz. od  

1700 do 2000 oraz w dniu 20.09.2019 r. w godz. od 830 do 930. 

7. Wymagania dla zawodników 

7.1 Zawodnicy przyjęci będą do regat po przedłożeniu:  

licencja zawodnika, ubezpieczenie OC, certyfikat jachtu i badanie lekarza sportowego. 

7.2 Prawo startu w regatach posiada 16 chłopców i 12 dziewcząt  najwyżej notowanych w rankingu Pucharu 

Polski klasy Optimist gr. A do 50 miejsca i ranking PP gr. B do 15 miejsca. Ranking opublikowany na 10 

dni przed Meczowymi Mistrzostwami PSKO. W pierwszej kolejności prawo startu uzyskują zawodnicy 

gr. A, w przypadku nieobsadzenia wszystkich miejsc zawodnicy gr. B. 

7.3 W przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszonych zawodników organizator ma możliwość dopuścić 

do startu innych zawodników z grupy A lub tych którzy uzyskali awans do grupy A na 2020 rok lub 

zmniejszyć ilość startujących.  

8. Opłaty 

8.1 Pobierana będzie opłata wpisowa do regat w wysokości 80 zł od jachtu.  

9. Instrukcja Żeglugi i formuła rozgrywania regat meczowych. 

9.1 Instrukcja ogłoszona i rozdana będzie w biurze regat podczas przyjmowania zgłoszeń ostatecznych. 

9.2 Sposób rozstawienia i losowania grup oraz formuła rozegrania eliminacji, półfinałów i finałów ogłoszona 

zostanie po zamknięciu zgłoszeń do regat w dniu 20.09.2019 r. 
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10. Łodzie osób wspierających 

10.1 Wszystkie motorówki osób wspierających, uczestniczącyc-+ 

11. Prawo 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. 

12. Zastrzeżenie odpowiedzialności 

12.1 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. Punktacja 

13.1 Według PRŻ World Sailing 2017-2020 Dodatek C dla regat meczowych. 

14. Nagrody. 

14.1 Miejsca 1 – 3 w kategoriach chłopców i dziewcząt otrzymają medale i nagrody, wszyscy zawodnicy 

otrzymują upominki i pamiątkowe dyplomy. 

15. Inne informacje 

15.1 Przewidziany jest atrakcyjny program kulturalno-rozrywkowy. 

16. Zakwaterowanie i wyżywienie 

16.1 Uczestnicy będą kwaterowani w Ośrodku KŻ Horn Kraków. Żywienie zapewnia „Tawerna Horn” w 

miejscu regat.  

Koszty zakwaterowania i wyżywienia zawodników i trenerów pokrywa Organizator.  

Zamówienia pisemne na zakwaterowanie i wyżywienie należy złożyć do 15.09.2019 r. u Organizatora. 

16.2 W Ośrodku KŻ Horn Kraków ilość miejsc jest ograniczona. O kwaterowaniu w Ośrodku decydować 

będzie kolejność zgłoszeń. 

17. Informacje i osoby kontaktowe 

Więcej Informacji dotyczących regat można uzyskać: 

 

Józefa Ogrodnik  

Prezes KŻ Horn Kraków 

tel. 603 740 356, e-mail: jogrodnik@hornkrakow.pl 

 

Sekretariat KŻ Horn Kraków 

tel. kom. +48 726 467 675 

tel. 12 653 05 08,  

e-mail: biuro@hornkrakow.pl 

 

 

Wiceprezes d.s. Sportowych 

KŻ Horn Kraków 

Andrzej Ogrodnik 


