
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (MMM) 
w żeglarstwie Narewka 2020 

województwa: 
podlaskie (PDL) – warmińsko-mazurskie(W-M) 

Zalew Siemianówka 26-27.09.2020 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

1. TERMIN I MIEJSCE REGAT 
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików odbędą się w dniach 26-27.09.2020 roku na 
Zalewie Siemianówka. 

2. ORGANIZATOR 
Organizatorem Regat jest Podlaski Okręgowy Związek Żeglarski w Białymstoku na 
zlecenie Podlaskiej Federacji Sportu. 
Organizator bezpośredni: Uczniowski Klub Żeglarski “SIÓDEMKA”, 15-201 Białystok, ul. 
Warszawska 78 

3. PRZEPISY 
Regaty rozgrywane będą zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach 
Regatowych Żeglarstwa World Sailing edycji 2017-2020. 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA 
W regatach mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy klasy OPTIMIST grupy B (do 13 
lat) rocznik 2007 i młodsi, zgodnie z Krajowym systemem rywalizacji sportowej PZZ. 

Regaty będą rozgrywane w konkurencjach: 
Klasa: OPTIMIST gr. B dziewczęta 
Klasa: OPTIMIST gr. B chłopcy 

obowiązuje posiadanie następujących dokumentów : 

• aktualne badania lekarskie, 

• licencja sportowa zawodnika PZŻ, 

• ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR, 

• certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem 
klasowym 

• licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeżeli dotyczy), 

• opłata wpisowa nie będzie pobierana. 

5. ZGŁOSZENIA 
Zgłoszeń należy dokonać wyłącznie poprzez stronę internetową www.upwind24.pl do 
dnia 24.09.2020 roku. Zgłoszenia on-line traktowane będą jako ostateczne. Jedynie 
wezwani przez organizatora komunikatem na tablicy on-line zawodnicy będą musieli 
zgłosić się do biura regat w Klubie CARINO w terminie przewidzianym w punkcie 7 na 
weryfikację zgłoszeń. Zgłaszając się w systemie zawodnik/trener deklaruje prawdziwość 
podanych danych. 

  

http://www.upwind24.pl/


6. PROGRAM REGAT 

Piątek 18.00-20.00 Weryfikacja zgłoszeń 

Sobota 9.00-10.00 
11.30 

Weryfikacja zgłoszeń 
Start do 1 wyścigu 

Niedziela 10.00 
15.30 

Wyścigi 
Zakończenie regat 

W ostatnim dniu regat żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o 
godz. 13.00 

7. INSTRUKCJA ŻEGLUGI 
Instrukcję Żeglugi zawodnicy otrzymają w Biurze Regat w klubie Carino w dniu 
25.09.2020 r. w godz. 18.00 - 21.00 oraz 26.09.2020 r w godz. 9.00 - 10.00. 

8. TRASA REGAT 
Trasa regat zostanie podana w Instrukcji Żeglugi 

9. SYSTEM PUNKTACJI, FORMAT REGAT 
Stosowany będzie system „małych punktów”, wg przepisów World Sailing edycji 2017-
2020. 
Planuje się rozegranie 7 wyścigów. Regaty będą ważne przy rozegraniu 1 wyścigu. W 
przypadku rozegrania 4 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie 
odrzucony. 
Kolejność w konkurencjach dziewcząt i chłopców ustalona będzie na podstawie odrębnej 
punktacji. 

10. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW 
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają 
akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej. 

11. NAGRODY 
Zwycięzcy w konkurencjach dziewcząt i chłopców otrzymają tytuły i medale 
Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików. Za miejsca 1 - 6 zawodnicy otrzymają 
dyplomy. 

12. PRAWA DO WIZERUNKU 
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na: 
a) bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas 

zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich 
materiałach dotyczących regat, 

b) przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu do regat dla celów 
przeprowadzenia zawodów, przez administratora danych osobowych – Uczniowski 
Klub Żeglarski Siódemka z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 79, której 
akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, pod nr KRS 
0000297146, uczestnik został pouczony, iż podanie danych jest dobrowolne, lecz 
konieczne do udziału w regatach oraz że przysługuje mu prawo dostępu do treści jego 
danych i ich poprawiania, 

c) umieszczenie danych w publicznie dostępnym wykazie: wyniki regat, listy startowe.  
Zgoda dotyczy następujących danych: - imienia/imion i nazwiska,- nr i daty ważności 
licencji,  daty urodzenia. 



13. 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. 

14. OSOBY DO KONTAKTU 
Ewa Baranowska 602677320, 
Andrzej Małachowski 505615641 
Marek Podziewski 504482717 

15. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 
Zakwaterowanie i wyżywienie Kluby rezerwują we własnym zakresie 

Noclegi: 
1. Klub CARINO Latkowski Roman, pole namiotowe – tel. 502 265 487   
2. Łuksza Witold,   Bondary 1, 16-050 Michałowo tel. 606 946 941 
3. Ciwoniuk Tamara , Rybaki 26, 16-050 Michałowo tel. 0-85 71 76 138 
4. Jan Zubrycki, Słobótka , tel. 660 494 765 

Wyżywienie: 
Klub CARINO Roman Latkowski  tel. 502 265 487 


