
 

50. PUCHAR DNIA DZIECKA 2019 

 

Zawiadomienie o Regatach 

50. Puchar Dnia Dziecka 

Szczecin, 01-02.06.2019 r. 

  

  

I.  Termin i miejsce regat 

Regaty zostaną rozegrane w dniach: 01-02.06.2019 r. w Szczecinie na akwenie Jeziora 

Dąbie.  

  

II. Organizator   

Organizatorem regat jest Centrum Żeglarskie, 70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 19,  

w porozumieniu z Klubem Sportowym Centrum Żeglarskie Szczecin, 70-800 Szczecin,  

ul. Przestrzenna 21.  

  

III. Warunki uczestnictwa  

Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach:   

  

III.1  Optimist Grupa A – regaty 2-dniowe 01-02.06.2019 r.  

III.2  Optimist Grupa B – regaty 2-dniowe 01-02.06.2019 r.  

III.3  Optimist Grupa C (szkółka żeglarska) – regaty 1-dniowe 01.06.2019 r.  

 

IV. Zgłoszenia   

Zgłoszenia będą przyjmowane drogą internetową przez portal www.SailingNet.pl oraz  

w biurze regat na przystani Centrum Żeglarskiego w dniach: 31.05.2019 r. w godzinach: 

18.00-20.00 oraz 01.06.2019 r. w godzinach: 8.00-9.00.  

W przypadku grupy Optimist A i B podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat 

obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:  

 aktualne badanie lekarza sportowego;  

 licencja sportowa;  

 ubezpieczenie OC zgodne z wytycznymi PZŻ;  

 certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem 

klasowym;  
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  licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy); 

 Potwierdzenie aktualnych składek PSKO. 

 

V. Wpisowe   

V.1 Wpisowe zbierane będzie w dniu regat przez przedstawicieli Klubu Centrum Żeglarskie. 

 

Grupa A – 50 zł,  

Grupa B – 40 zł,  

Grupa C – bez opłat.  

 

V.2 Przedstawiciele organizatorów zwolnieni są z powyższej opłaty.  

 

VI. Przepisy   

Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach 

Regatowych Żeglarstwa 2017-2020 WS oraz przepisami, Regulaminem i Zasadami 

Współzawodnictwa PSKO w 2019 r.   

 

VII. Program regat  

 

01. 06. 2019  

godz. 09.30 – uroczyste otwarcie regat;   

godz. 10.55 – sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia; 

ok. godz. 16.00 – ognisko;   

  

02. 06. 2019  

godz. 09.55 – sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia; 

godz. 15.00 – zakończenie regat.   

  

VII.1 Dla grupy A i B planowane jest rozegranie 7 wyścigów.  

VII.2 Dla grupy C planowane jest rozegranie maksymalnie 5 wyścigów.  

  

VIII. Instrukcja żeglugi   

Instrukcja Żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat  

i na tablicy ogłoszeń.  
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IX. Nagrody   

Zwycięzcy otrzymają medale, puchary i dyplomy.   

Wszyscy zawodnicy otrzymają okolicznościowe upominki.  

  

 X. Łodzie trenerów i obserwatorów 

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają 

akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeń.   

  

XI. Zastrzeżenie odpowiedzialności   

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna   

z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat 

od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht.  

  

XII. Prawo do wykorzystania wizerunku  

Zgłaszając się do regat, zawodnik (w przypadku osób niepełnoletnich, prawny opiekun), 

wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku przez organizatorów i sponsorów 

imprezy (na zdjęciach, filmach i innych produkcjach). Podczas zgłaszania zawodników   

(w biurze regat), trener zobowiązany jest podpisać oświadczenie  o posiadaniu pisemnej 

zgody prawnego opiekuna na wykorzystanie wizerunku niepełnoletniego zawodnika na  

ww. polach, bądź przedstawić oryginał takiej zgody.  

  

XIII. Zakwaterowanie   

Istnieje możliwość bezpłatnego noclegu w świetlicy Centrum Żeglarskiego (własna karimata  

i śpiwór), po wcześniejszej rezerwacji: Grzegorz Durdyń, tel.: 723 009 173.  

Ilość miejsc ograniczona.   

  

XIV. Osoby do kontaktu  

XII.1 Optimist Grupa A i B – Grzegorz Durdyń, 723 009 173, g.durdyn@centrumzeglarskie.pl. 

XII.1 Optimist Grupa C (szkółka żeglarska) – Agata Ostrowska, 602 627 979, 

a.ostrowska@centrumzeglarskie.pl. 


