
 

Uczniowski Klub Żeglarski „Lamelka” serdecznie zaprasza wszystkich miłośników 
żeglarstwa do udziału: 

w  „ Błękitna Wstęga j. Brodno Wielkie”  
10 października 2020 

  
MIEJSCE REGAT:  Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze, 
jezioro  Brodno Wielkie ; Adres: 83-324 Brodnica Górna ul. Żeglarska 4 
Regaty zostaną rozegrane  
I. PRZEPISY - Regaty zostaną rozegrane zgodnie z: 

1. Przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa WS (2017 - 2020). 
2. Zawiadomieniem o regatach. 
3. Instrukcją żeglugi (udostępnioną w dniu rozpoczęcia regat) 

II. ZASADY ROZGRYWANIA REGAT 

1.Warunkiem udziału w regatach jest: zgłoszenie elektroniczne lub w biurze regat, uiszczenie opłaty 
według tabeli opłat rejestracyjnych, przedstawienie odpowiednich dokumentów. 
2. Wymagane dokumenty: - aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich) 
- aktualne ubezpieczenie OC.  
3. Regaty mają charakter amatorski. 

III. ZGŁOSZENIA 
Zgłoszenia do regat dla wszystkich klas  na email hanna.kajeta@gmail do dnia 9.10.2020r. 
Z uwagi na COVID -19 w dniu regat nie będą przyjmowane zgłoszenia.  
Maksymalna ilość zawodników do 50 osób. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszeń na 
podstawie kolejności wg dat. Opłaty  Rejestracyjne:  od osoby 20 złotych NR konta BS Sztum nr konta 
28 8309 0000 0074 0427 2000 0010  UKŻ Lamelka Kartuzy  
Z opłat zwolnieni członkowie UKŻ Lamelka Kartuzy oraz ZKiW. 

IV. INSTRUKCJA ŻEGLUGI 

1. Instrukcje żeglugi dla poszczególnych klas, będą dostępne w dniu rozpoczęcia regat   w biurze regat 
Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze 
2. Wyścigi rozgrywane będą na trasach stosowanych w regatach zgodnie z obowiązującym przepisami WS. 
3. Ostateczne trasy dla każdej z klas zostaną podane w Instrukcji Żeglugi 

V. PROGRAM Sobota 10.10 .2020r. 

Godz. 9:30 – 10.30 biuro regat dla trenerów 
Godz. 11.00 – starty grupa Open skiff (4 biegi, po 3 rozegranych biegach 1 odrzutka) 
Godz. 12.30. – pozostałe klasy Optimisty, Cadety 

mailto:hanna.kajeta@gmail


Godz. 13.00 – kolejne starty w poszczególnych klasach wg instrukcji regat 
Godz. 15.00 zakończenie  

VI. PUNKTACJA 
Stosowane będą systemy punktacji określone w Przepisach Regatowych Żeglarstwa WS edycji 2017 - 
2020. 
POSTÓJ SPRZĘTU - Wszystkie łodzie i sprzęt mają obowiązek stacjonować w miejscach określonych 
przez Organizatorów.  
Każdy z trenerów ma obowiązek zadbać o swoich zawodników na lądzie, zgodnie z wytycznymi na 
konieczność COVID_19 oraz na wodzie. W przypadku braku sprzętu istnieje możliwość wypożyczenia: 
łodzi wiosłowej, Omega, rower wodny, kapoki oraz inne - organizator udostępnia za pośrednictwem 
„Wypożyczalni sprzętu wodnego KCK” ( tel 509 980 780) 

VII. KOMUNIKACJA RADIOWA Będąc w wyścigu łodzie nie mogą wykorzystywać transmisji 
radiowych, wiadomości tekstowych i telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających 
łączność, niż dostarczone przez komisję regatową. 

VIII. 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. 

IX. 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. 

X. NAGRODY W ramach rozgrywanych regat  (1,2,3 – miejsce) w klasach medale.  

Organizator nie przewiduje poczęstunku. W dostosowaniu do wymogów na dzień regat zgodnie                             
z wytycznymi Covid -19 będzie możliwość skorzystania z burgerowni ze zniżką udostępnioną w dniu 
regat.  

Organizatorzy: UKŻ Lamelka Kartuzy, Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach                         

kontakt: Hanna Kajeta komandor UKŻ Lamelka / koordynator CSWiPR – 509 980 780 
   

    

      

  
     
      



                                                                        
       Zadanie  wsparto  środkami w ramach  zadania  publicznego Gminy Kartuzy –  
                                                                                                         „Żeglarstwo rozwojem sportów wodnych”


