
ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

Regaty Kapitanów Żaglowców o Puchar Rektora UMG 

1. TERMIN I MIEJSCE REGAT:  

19 września 2020 r. (sobota) – Zatoka Pucka Wewnętrzna 

2. ORGANIZATORZY:  

Yacht Club Rewa, Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit. 

Przedstawicielem Organizatora jest Janusz Frąckowiak, tel: 501-498-422, mail: janusz.rewa@gmail.com. 

3. BIURO REGAT:  

Przystań Żeglarska Rewa, ul. Koralowa 5, 81-198 Rewa 

4. PRZEPISY:  

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017-2020. Najważniejsze przepisy 

zostaną przedstawione podczas odprawy sterników w  dniu 19.09.2020 o godz. 10
00

. 

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT:  

Zgłoszenia do regat przyjmowane są drogą mailową przez Janusza Frąckowiaka na adres janusz.rewa@gmail.com 

do dnia 7.09.2020. W zgłoszeniu zawrzeć trzeba imię i nazwisko sternika oraz reprezentowaną jednostkę. 

6. SPOSÓB PROWADZENIA REGAT:  

Regaty zostaną rozegrane na łodziach klasy Puck. Łodzie wraz z osprzętem dostarcza Organizator. Każdy uczestnik 

regat zobowiązany jest do żeglugi w kamizelce asekuracyjnej (również dostarcza Organizator). Planuje się 

rozegranie 3-5 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu min. 1 wyścigu. Szczegółowe 

informacje dotyczące prowadzenia regat przekaże Sędzia Główny podczas odprawy sterników. 

7. WYMAGANIA OD UCZESTNIKÓW:  

- Sternikiem łodzi musi być kapitan żaglowca. 

- Każda załoga musi być 3-osobowa. 

W przypadku problemów ze znalezieniem odpowiedniej liczby załogantów, Organizator może dołączyć do 

poszczególnych sterników klubową młodzież. Potrzeby w tym zakresie prosimy zgłaszać wraz z mailowym 

zgłoszeniem do regat. 

8. PROGRAM REGAT: 

19.09.2020 r. 

9
00

 – zapisy, losowanie i klarowanie łodzi 

10
00

 – odprawa sterników 

10
30

 – wyścigi na wodzie 

13
00

 – powrót na brzeg i klarowanie łodzi 

14
00

 – zakończenie regat i wręczenie nagród 

9. PRAWA DO WIZERUNKU:  

Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez 

Organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich 

materiałach dotyczących regat. 

10. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:  

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie 

wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek 

szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach. Organizator nie przyjmuje 

żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich 

rozpoczęciem, podczas lub po regatach. 

11. UDZIAŁ W REGATACH JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY! 

Sędzia Główny 
Kacper Frąckowiak 

nr licencji 845 

mailto:janusz.rewa@gmail.com

