
 
                                                     

 

 

 

                                                        

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

I OTWARTE AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WROCŁAWIA  

W KLASIE OMEGA 

 

Miejsce Regat:  Wrocław, rzeka Odra , 

akwen pomiędzy Mostem Pokoju i Mostem Grunwaldzkim 

Termin Regat:  23-24 września 2017r. 

 

 

1. Organizator 

Organizatorem Regat jest Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski we współpracy z  Zakładem Dydaktyki 

Pływania i Sportów Wodnych AWF we Wrocławiu i Prorektorem ds. Studenckich i Sportu Akademickiego 

AWF we Wrocławiu , oraz Fundacją Orvaldi Adventure. 

Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego. 

 

2. Przepisy 

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z: 

 - przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych żeglarstwa ISAF (2017- 2020) 

 - instrukcją żeglugi oraz komunikatami organizatora 

 - przepisami klasy OMEGA oraz Zasadami Organizacji Żeglarskich regat sportowych w klasach amatorskich 

nieobjętych systemem rywalizacji sportowej. 

 

3. Klasa 

Regaty będą rozgrywane w klasie Omega na jachtach podstawionych przez organizatora. 

 

4. Warunki uczestnictwa 

Organizator zapewnia jachty klasy Omega. W regatach może uczestniczyć każdy kto zgłosi chęć 

uczestnictwa załogi do dnia rozpoczęcia regat (23.09.17r.) do godziny 09.30.  



 
                                                     

 

 

 

                                                        

Obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 300 zł od załogi (załogi 3 osobowe). Opłata musi zostać wpłacona 

do dnia rozegrania regat do godziny 09.30 na rachunek bankowy Wrocławskiego Okręgowego Związku 

Żeglarskiego: Nr konta: 18 1020 5242 0000 2802 0152 7498 

Sternik jachtu zobowiązany jest posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na bezpieczne użytkowanie 

jachtu i bezpieczny udział załogi w wyścigach potwierdzony odpowiednim patentem żeglarskim, lub 

licencją zawodnika ( licencje na inne klasy żeglarskie będą honorowane). 

W Regatach będzie prowadzona odrębna klasyfikacja akademicka. Żeby zostać w niej sklasyfikowanym 

należy przedstawić KS ważną legitymację studencką, pracowniczą lub inny dokument poświadczający 

formalną przynależność do Uczelni.  Każda z załóg bierze udział w regatach na własną odpowiedzialność i 

ponosi odpowiedzialność za poniesienie ewentualnych szkód wyrządzonych ze swojej winy i pokryje koszty 

naprawy wyrządzonej szkody. 

 

5. Przyjmowanie zgłoszeń 

Ze względu na ograniczone warunki panujące na akwenie do Regat zostanie dopuszczonych maksymalnie 

11 załóg. W przypadku dużej ilości chętnych decyduje kolejność zgłoszeń. Za załogę zgłoszoną do Regat 

uważa się załogę która opłaciła wpisowe w wysokości 300 zł i przesłała drogą mailową poprawnie 

wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wrozz.wrocław.pl w zakładce Akademickie 

Mistrzostwa Wrocławia. Zgłoszenia należy przesyłać drogą e – mailową na adres: biuro@wrozz.wroclaw.pl 

wraz z dołączonym potwierdzeniem przelewu za wpisowe, lub bezpośrednio w dniu wyścigów w Biurze 

Regat, które będzie się mieścić na statku Arka przycumowanym przy Bulwarze Marii i Lecha Kaczyńskich 

we Wrocławiu.  

 

6. Sternik jachtu 

Osoba zgłoszona jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia („obsługa urządzenia 

sterowego”) jachtu będącego w wyścigu. 

 

7. Program regat 

 

Sobota 23 września 2017r. 

08:00 – 09:30 Ostateczna rejestracja zgłoszeń w Biurze Regat 

10:00 Odprawa ekip, przygotowanie sprzętu 

11:00 Ceremonia rozpoczęcia Regat 



 
                                                     

 

 

 

                                                        

11:30 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu 

16:30 Sygnał ostrzeżenia do ostatniego wyścigu 

20.00-24.00  Ragatta Party Przystań HOW Rancho Wrocław ul. Na Grobli 49 

 

Niedziela 24 września 2017r. 

10:00 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu 

13.30 Sygnał ostrzeżenia do ostatniego wyścigu 

15.00 Uroczyste zakończenie Regat , ogłoszenie wyników i dekoracja 

 

8. Punktacja 

W trakcie regat planowanych jest rozegranie wyścigów w ilości odpowiadającej ilości zgłoszonych załóg. 

Regaty rozgrywane będą w systemie przesiadkowym , tak żeby każda z załóg w każdym kolejnym wyścigu 

startowała na jachcie na którym jeszcze nie startowała w Regatach. W przypadku zgłoszenia się ilości załóg 

większej od ilości jachtów przygotowanych przez organizatora wprowadzony zostanie system pauzowania , 

w wyniku którego każda załoga rozegra taką samą liczbę wyścigów i tyle samo wyścigów z pauzą i będzie 

startować na każdym z jachtów zapewnionych przez organizatora co z kolei wykluczy różnice sprzętowe 

pomiędzy poszczególnymi jachtami.  

Regaty zostaną uznane za ważne przy zgłoszeniu się min. 3 załóg i po rozegraniu min. 3 wyścigów. Wygrywa 

załoga, która zdobędzie najmniej punktów. (1 pkt. za 1 miejsce, 2 pkt. za 2 miejsce, 3 pkt. za 3 miejsce, 4 pkt. za 

4 miejsce, 5 pkt. za 5 miejsce itd.). Przy rozegraniu 4 i więcej wyścigów najgorszy rezultat każdej załogi zostanie 

odrzucony.  

Puchar I AKADEMICKICH MISTRZOSTW WROCŁAWIA wygrywa pierwsza załoga w klasyfikacji 

generalnej.  

Dodatkowo Tytuł AKADEMICKIEGO MISTRZA WROCŁAWIA zdobywa pierwsza załoga w klasyfikacji 

akademickiej. 

 

9. Instrukcja żeglugi 

Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat. 

 

10. Trasa 

Szczegóły trasy zostaną podane w Instrukcji Żeglugi oraz ewentualne zmiany przed rozpoczęciem wyścigu na 

wodzie. 



 
                                                     

 

 

 

                                                        

 

11. 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 jacht, który prowadzi załoga wynikającą z udziału 

w regatach. Sternicy mają obowiązek zabezpieczenia indywidualnych środków wypornościowych  załogi. 

 

12. Przepisy żeglugowe 

Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania n/w przepisów żeglugowych 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 o żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz. 43 z 2001r.)  

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków Bezpieczeństwa osób 

uprawiających sporty wodne (Dz.U. nr 57, poz. 358 z 1997r) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na 

śródlądowych drogach wodnych (Dz.U.. nr 212, poz. 2072 z 2003) 

 

13. Protesty 

Protesty rozpatrywać będzie BEZODWOŁAWCZY ZESPÓŁ PROTESTOWY. Protesty na właściwych 

formularzach winny być składane w sekretariacie Komisji Sędziowskiej w ciągu 0,5 godziny po skończonym 

wyścigu lub serii wyścigów 

 

14. Noclegi, wyżywienie i dojazd 

Nocleg we własnym zakresie, Wrocław dysponuję bogatą siecią hotelarską. Dla zawodników zapewniony 

będzie suchy prowiant na wodę , obiadokolacja w pierwszym dniu wyścigów, poczęstunek w trakcie Regatta 

Party w sobotni wieczór. Dojazd we własnym zakresie. 

 

15. Kontakt i Informacje dodatkowe 

Piotr Piwowarczyk 

e –mail: piotr.piwowarczyk@awf.wroc.pl 

tel. 691 659 086 

strona regat : www.wrozz.wroclaw.pl 

strona wydarzenia: www.facebook.pl 

Biuro Regat : Statek Arka przycumowany przy Bulwarze Marii i Lecha Kaczyńskich we Wrocławiu. 

mailto:piotr.piwowarczk71@gmail.com
http://wrozz.wroclaw.pl/?p=4781&preview=true
https://web.facebook.com/events/121710928488373/?ref=notif&notif_t=event_description_mention&notif_id=1504788144732662&_rdc=1&_rdr


 
                                                     

 

 

 

                                                        

 

16. Nagrody 

Przewidywane są nagrody rzeczowe, vouchery, puchary dla zwycięzców w klasyfikacji generalnej i 

akademickiej, oraz dyplomy i drobne upominki dla wszystkich uczestników Regat. 

 

17. Imprezy towarzyszące: 

GODZ. 20.00-24.00 Ragatta Party Przystań HOW Rancho Wrocław ul. Na Grobli 49 

 

 

 

 
 


