
Z A W I A D O M I E N I E  O   R E G A T A C H

Puchar YKP Junior CUP 2022   
21 i  22 maja 2022 roku.
Trzebież,  Zalew Szczeciński  w klasie  Optimist  w grupie A,  B i  UKS.

1. PRZEPISY

1.1 Regaty rozegrane zostaną zgodnie z przepisami zdefiniowanymi  
w Przepisach Regatowych Żeglarstwa.

1.2  Regulamin PSKO będzie miał zastosowanie.

2. [DP] REKLAMOWANIE

Jachty mogą być zobowiązane do umieszczania oficjalnych naklejek 
sponsorów regat dostarczonych przez organizatora.

3.WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA

3.1. Regaty będą rozgrywane w klasie Optimist gr. A, gr. B i UKS. Regaty 
będą punktowane do rankingu PP PSKO ze współczynnikiem: dla gr. A 
2.0, dla gr. B1.0.

3.2. Zgłoszenia do regat należy dokonać za pośrednictwem formularza 
on-line, dostępnego na oficjalnej stronie PSKO. Zgłoszenia finalnego na-
leży dokonać w biurze regat w Marinie Trzebież, ul. Rybacka 26, 72-020 
Trzebież.

3.3.  Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat wymagane są na-
stępujące dokumenty:

• ●dowód wpłaty wpisowego do regat

• ●ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR

• ●certyfikat jachtu 

• ●licencja sportowa zawodnika PZŻ

• ●licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy)

• ●aktualne badania lekarskie

• ●potwierdzenie opłacenia składki PSKO za rok 2022.

4. WPISOWE

4.1. W przypadku dokonania zgłoszenia on-line oraz wpłaty na konto 
YKP SZCZECIN Alior Bank 92 2490 0005 0000 4530 5981 3476 w termi-
nie do dnia 15.05.2022 wpisowe do regat wynosi 100 zł.

4.2. Zawodnicy, którzy nie dopełnią procedury zgłoszeniowej w powyż-
szym terminie oraz nie dokonają wpłaty wpisowego zgodnie z  punktem 
3.4, podlegają podwyższonej opłacie wpisowego w kwocie 150 zł.

Płatność powyższego wpisowego będzie możliwe gotówką na miejscu 
podczas rejestracji finalnej zgłoszeń.

Dla grupy Optimist UKS opłata wynosi 20 zł.

5. FORMA REGAT

Zawodnicy zostaną podzieleni na grupy zgodnie z regulaminem PSKO.

O R G A N I Z A T O R :
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O R G A N I Z A T O R :

6. PROGRAM

20.05.2022 r. 

godz. 17:00 - 20:00 - zgłoszenia finalne do regat przyjmowane w biu-
rze regat znajdującym się na terenie Mariny Trzebież ul. Rybacka 26,  
72-020 Trzebież.

godz. 20:00 – ognisko, gry i zabawy integracyjne

21.05.2022 r.

godz. 8:00 - 9:00 - zgłoszenia finalne do regat przyjmowane w biurze 
regat

godz. 9:30 - pierwsza odprawa trenerów i kierowników ekip

godz. 11:00 - start do pierwszego wyścigu

godz. 17:00 - 19:00 - ognisko, grill, turniej wiedzy nie tylko żeglarskiej

22.05.2022 r.

godz. 10:00 - start do kolejnych wyścigów 

godz. 16.00 - zakończenie regat, rozdanie pucharów, losowanie nagrody 
specjalnej

Ostatniego dnia regat żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany 
później niż o godzinie 14:00.

7. INSPEKCJA SPRZĘTU

7.1. Wszystkie jachty muszą być gotowe do inspekcji sprzętu od 09:00 
pierwszego dnia, na który zaplanowano wyścigi.

7.2. Inspekcja sprzętu może zostać dokonana również w dowolnym 
czasie podczas regat.

8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcja żeglugi będzie dostępna w dniu regat w Biurze Regat i na ofi-
cjalnej tablicy ogłoszeń znajdującej się na stronie www.ykp.szczecin.pl

9. TRASY

9.1. Trasy regat zostaną podane w Instrukcji Żeglugi

10. PUNKTACJA

10.1. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu 3 wyścigów. 

10.2. Przewiduje się rozegranie 7  wyścigów

10.3. W przypadku rozegrania mniej niż 4 wyścigów, żaden rezultat nie 
będzie odrzucony.

11. NAGRODY

11.1. Najlepsze 3 jachty w każdej klasie z podziałem na chłopców  
i dziewczęta zostaną nagrodzone. 

11.2. Nagroda specjalna, którą będzie stanowić kadłub łodzi Optimist 

BluBlue zostanie rozlosowana wśród sklasyfikowanych zawodników 
podczas ceremonii zakończenia regat.

12. ŁODZIE OSÓB WSPIERAJĄCYCH

12.1. Wszystkie łodzie osób wspierających uczestniczących w regatach 
wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłosze-
niowej.

12.2. Wszystkie łodzie osób wspierających muszą posiadać ubezpiecze-
nie OC na sumę gwarancyjną minimum 500.000 EUR, które należy 
okazać podczas rejestracji.

13. PRAWA DO WIZERUNKU

13.1. 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 trwa-
nia regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat, 

b) przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu do regat 
dla celów przeprowadzenia zawodów, przez administratora danych 
osobowych, został/a pouczona/y, iż podanie danych jest dobrowolne, 
lecz konieczne do udziału w regatach oraz że przysługuje mu prawo  
dostępu do treści jego/jej 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 legitymacji/licencji, - adresu 
e-mail, - daty urodzenia. 

14. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

14.1. Wszyscy zawodnicy biorą udział w regatach na własną odpowie-
dzialność. Patrz PRŻ 3 “Decyzja o uczestniczeniu w wyścigu”. 

14.2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek 
szkodę, obrażenia ciała lub śmierć poniesioną w związku z udziałem  
w regatach zarówno w trakcie ich trwania, jak i przed lub po nich.

14.3. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizato-
rów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności 
za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, 
wynikającą z udziału w regatach.

15. MIEJSCE REGAT

15.1. Miejsce regat - wody Zalewu Szczecińskiego

15.2. Baza regat, wodowanie i parking - Marina Trzebież  ul. Rybacka 
26, 72-020 Trzebież

16. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE

Andrzej Łukaszewicz 601 984 897

Wojciech Denderski 662 236 707


