
 

 

Zawiadomienie o regatach  

Mayors’ Cup -Puchar Polski klasy Latający Holender -   

15-17 maj 2020 r. Drzewoszewo k. Wałcza 

1. PRZEPISY 
1.1. W regatach obowiązywać będą przepisy zdefiniowane w Przepisach Regatowych Żeglarstwa. 
1.2. Będą stosowane przepisy klasowe Latający Holender - FD. 
1.3. Instrukcja żeglugi może zmienić niektóre przepisy regatowe.  

2. REKLAMOWANIE  
Wymagane może być od jachtów, aby nosiły reklamy wybrane i dostarczone przez organizatora. 

3. UPRAWNIENIA I ZGŁOSZENIA 
3.1. Regaty są otwarte dla wszystkich jachtów klas Latający Holender – FD  
3.2. Uprawnione jachty mogą się zgłosić poprzez wypełnienie formularza dostępnego w biurze 

regat oraz wniesienie opłaty wpisowej przewidzianej dla zgłoszeń. 
4. OPŁATY  

Opłaty wpisowe za udział w regatach wynoszą 260 zł od jachtu.  
5. INSTRUKCJA ŻEGLUGI.  

Instrukcja żeglugi będzie dostępna w biurze regat w dniu 14.05.2020 od godz. 16.00  
6. LOKALIZACJA REGAT   

6.1. Regaty zostaną rozegrane na jeziorze Bytyń Wielki,  
6.2. Bazą  regat będzie ośrodek Signify w Drzewoszewie k. Wałcza na terenie gminy Mirosławiec.  
6.3. Dołączona mapka dojazdu do miejsca regat. 

 

 
GPS : Biuro regat : 53.305754, 16.270249 



6.4. Mapa usytuowania obszaru rozgrywania regat. 
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Akwen główny rozgrywania wyścigów.  

 
 

7. PROGRAM  
7.1.  Biuro regat zlokalizowane jest na terenie ośrodka Wypoczynkowego Signify (dawny Philips) 

w Drzewoszewie w recepcji ośrodka i jest otwarte od piątku 15.05 godz. 8.30 do niedzieli 
17.05.2020 do godz. 14.00.   

7.2. Jacht, który nie zarejestruje się na 2 godziny przed swoim pierwszym startem może zostać 
sklasyfikowany jako DNS.  

7.3. Godziny odprawy sterników i odpraw meteorologicznych będą podane na tablicy w biurze 
regat.  

7.4. Program atrakcji na lądzie zostanie podany na tablicy w biurze regat.  
8. PUNKTACJA  

8.1. Jeden wyścig musi być rozegrany, aby uznać regaty za ważne.  



8.1.1. Gdy zostanie rozegrane mniej niż 4 wyścigi, wynikiem jachtu w serii będzie suma jego 
punktów za wyścigi.  

8.1.2. Gdy rozegrane będzie od 4 do 8 wyścigów, wynikiem jachtu będzie suma punktów 
jachtu z wyłączeniem jego najgorszego wyniku punktowego.  

8.1.3. Gdy 9 lub więcej wyścigów zostanie rozegrane, wynikiem jachtu w serii będzie suma 
punktów za wyścigi z wyłączeniem jego dwu najgorszych wyników punktowych.  

 
9. MIEJSCA POSTOJU 

Miejsca postoju łodzi podczas regat zostanie wyznaczone i przedstawione w instrukcji żeglugi. 
  

10.  OGRANICZENIA REZERWATOWE 
10.1. W związku z tym, że regaty rozgrywane będą na terenie Rezerwatu, organizatorzy 

zwracają szczególną uwagę na nieśmiecenie i niewrzucanie odpadków, niedopałków 
papierosów lub innych śmieci do wody i w miejsca nie wyznaczone do tego.  

10.2. Przepisy rezerwatowe zabraniają korzystania z silników spalinowych z wyłączeniem 
łodzi obsługi regat i służb. 

11. NAGRODY  
11.1. Przewidziane są puchary i dyplomy dla pierwszych trzech miejsc. 

12. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI  
Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje żadnej 
odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób lub śmierć wynikłych w związku z regatami, 
przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.  

13. PRAWO DO WIZERUNKU  
Zgłaszając się do regat uczestnicy, armatorzy i ich goście wyrażają zgodę na fotografowanie i 
filmowanie osób i jachtów w czasie imprezy oraz dają organizatorowi i sponsorom bezpłatnie 
prawo na publikowanie i nadawanie tych materiałów we wszystkich mediach w celach 
promocyjnych, wydawniczych lub reklamowych.  

14. UBEZPIECZENIE  
Każdy jacht uczestniczący musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na okres regat 
na minimalną sumę 100.000zł.  

15. DODATKOWE INFORMACJE  
15.1. Dla uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z organizatorami pod 

pawelzebrowski@op.pl lub telefonicznie : 502 681 104 
15.2. Kontakt w sprawie zakwaterowania : kierownik ośrodka Signify : tel. 664 426 417 

 


