
Zawiadomienie o regatach 

Nazwa regat:  
Puchar Zalewu Wiślanego w klasie Nautica 450 
 
Termin: 1 - 2 października 2022r Miejsce regat: Krynica Morska, Zalew Wiślany 
Organizator: Stowarzyszenie Klasy Nautica 450, UM Krynica Morska 
Regaty będą zaliczane to klasyfikacji Puchatu Polski Nautica 2022  
 
Przepisy: 
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z: 
- przepisami określonymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing edycja 2021-2024; 
- przepisami PZŻ, przepisami klasowymi klasy NAUTICA 450 
- instrukcją żeglugi oraz niniejszym zawiadomieniem o regatach. 
 
Zgłoszenia; 
W regatach uczestniczą zawodnicy posiadający ubezpieczenie OC na minimalną kwotę 200.000 PLN  
Zgłoszenia będą przyjmowane w postaci elektronicznej na platformie UPWIND24.pl do 26.09.2022. 
 
Program regat: 
1.10.2021r. (sobota) 
godz. 11:00 start do pierwszego wyścigu dnia, następne (nie później niż o 15:30) wg komunikatów KS 
3.10.2021r. (niedziela) 
godz. 10:30 start do pierwszego wyścigu dnia, następne (nie później niż o 14:30) wg komunikatów KS 
 
Wpisowe do regat: 

• 270 pln od jednostki płatne do dnia 24 września 2022 na rachunek Stowarzyszenia Klasy Nautica 450: 
06 1140 2004 0000 3102 8083 7322   tytułem: Regaty Krynica <numer łodzi> 

• 330 pln od jednostki płatne w terminie późniejszym, nie później niż do 30.09.2021.  

• Załogi bez co najmniej jednej osoby należącej do Stowarzyszenia Klasy Nautica 450 zobowiązane są do 
zapłaty dodatkowej opłaty w wysokości 100 pln 

 
Instrukcja żeglugi: 
Instrukcja żeglugi zostanie opublokowania do dnia 24.09.2022 na stronie UPWIND24.pl 
 
Punktacja: 
W regatach stosowany będzie system małych punktów. Planowane jest rozegranie 7 wyścigów. Regaty zostaną 
uznane za ważne przy rozegranym 1 wyścigu. Rezultat najgorszego wyścigu będzie odrzucany przy rozegraniu 
minimum 4 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne przy zgłoszeniu minimum 3 jachtów. 
 
Rozpatrywanie protestów 
Ze względu na stan epidemii zawodnicy są zobowiązani do dostosowania się do zaleceń zespołu protestowego. 
Obowiązuje nakaz zakrywania twarzy oraz dezynfekcji rąk podczas przebywania w pomieszczeniu zamkniętym. 
 
Nagrody: 
Trzy najlepsze załogi w każdej klasie otrzymają medale 
 
Odpowiedzialność : 
Zawodnicy biorą udział w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody osobowe i materialne przez siebie nie zawinione.  
 
Zabezpieczenie trasy 
Wszystkie łodzie asekuracyjne muszą posiadać akredytację otrzymaną przez organizatora. 
 
Prawo do wizerunku. 
Zgłaszając się do regat, zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie swego wizerunku przez 
organizatorów i sponsorów w formie fotografii, filmów i innych materiałów tworzonych w 
trakcie trwania regat i ich reprodukcji we wszystkich materiałach dotyczących regat. 
 
Osoby kontaktowe. 

Jerzy Sukow, jerzysukow@gmail.com, tel. 601 949 616 
Łukasz Maksymowicz, luk.maksymowicz@gmail.com , tel. 505 669 837 
Informacja. Wszystkie osoby przebywające na terenie Portu jachtowego w Krynicy Morskiej są zobowiązane do 

stosowania się do zaleceń wynikających z obowiązujących przepisów epidemicznych RP. 

mailto:jerzysukow@gmail.com

