
 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

XVII MISTRZOSTWA POLSKI 
KATAMARANÓW 
ORGANIZATOR: MAZURSKA SZKOŁA ŻEGLARSTWA 

Współpraca: Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej,  Polski Związek Żeglarzy 
Niepełnosprawnych 

1. Regaty zostaną rozegrane w dniach 22 – 23 sierpnia 2015 roku w Giżycku na jeziorze 
Kisajno. 

2. Biuro regat: MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, Giżycko 
3. Port regat: MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, Giżycko 
4. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2013-

2016, niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją żeglugi. 
5. Regaty zostaną rozegrane w klasie plażowej do 10m2 powierzchni żagla. 
6. Przewiduje się rozegranie 4 - 10 wyścigów. W przypadku rozegrania 4 wyścigów, 

najgorszy wynik zostanie odrzucony. W przypadku rozegrania 7 lub więcej wyścigów 
zostaną odrzucone dwa najgorsze wyniki.  

7. Regaty zostaną uznane przy rozegraniu trzech wyścigów. 
8. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli 

żadnego wyścigu. 
9. Zgłoszenia do regat należy dokonać w następujący sposób: 

a/ do dnia 15 sierpnia  2015 e-mailem ; msz@msz.org.pl 

b/ lub drogą telefoniczną do dnia 15 sierpnia  2015 roku; tel. 087 428 59 71 

1. Instrukcja Żeglugi i opis tras będą dostępne dla zawodników po zgłoszeniu się do 
regat. 

2. Otwarcie regat nastąpi 22 sierpnia 2015 o godzinie 10.00 w porcie MCŻiTW w 
Giżycku. 

3. Planowany start do pierwszego wyścigu w dniu 22 sierpnia 2015, godzina 11.00. 
4. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z Komunikatem Sędziego Głównego. 
5. Jacht do regat winien posiadać numery rejestracyjne lub znaki identyfikacyjne na 

kadłubach. 
6. Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów 

żeglugowych 
7. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Zawodnicy 

biorący udział w regatach wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatorów 
zrobionych im podczas regat zdjęć. 

8. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia 
uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę 
spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikająca z udziału w regatach. 

9. Nagrody: medale za I, II, III miejsce, dyplomy oraz nagrody towarzyszące. 

 

Komandor regat 

Marek Winiarczyk 

  


