
 

 

 

 

 

Puchar Burmistrza Kartuz 
  kwalifikacje do MP Sprint w kl. Cadet 

27-28 czerwca 2020 roku 
  

     
 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH  dla klas:   

Optimist gr. B, Optimist gr. UKS, Cadet, Open – jachty otwarte do 4 osób,  
Organizator regat: Uczniowski Klub Żeglarski Lamelka Kartuzy 

 

Regaty będą rozgrywane na akwenie Jeziora Wielkie Brodno w Centrum Sportów Wodnych i Promocji 

Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej k/Kartuz 
 

Regaty zostaną rozegrane w klasach: 
I. PRZEPISY - Regaty zostaną rozegrane zgodnie Przepisami zdefiniowanymi                          

w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF (2017 - 2020) 
1.Będą stosowane przepisy klasowe  

2. Zawiadomieniem o regatach. 
3. Instrukcją żeglugi (udostępnioną w dniu rozpoczęcia regat) 
 

II. REKLAMOWANIE 
Zawodnicy mogą być zobowiązani do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat, dostarczonych przez 

organizatora. 
 

III. ZASADY ROZGRYWANIA REGAT 

 Warunkiem udziału w regatach jest: zgłoszenie elektroniczne lub w biurze regat, uiszczenie opłaty według tabeli 

opłat rejestracyjnych, przedstawienie odpowiednich dokumentów. 

 Wymagane dokumenty: 
- aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich) 
- aktualne ubezpieczenie OC, badania  (grupa B i Cadet) 

 

IV. ZGŁOSZENIA 
1.1. Zgłoszenia wstępne można składać do dnia 25 czerwca 2020r. w systemie on-line  
27.06.2020 r w godz. 08:00 – 09:30 zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w biurze regat: 
  

1.2.Opłaty  Rejestracyjne:   Optimist gr B – 50 zł.     w dniu regat 70 zł. 

Optimist UKS – 40 zł.  w dniu regat 60 zł. 

    Cadet – 100 zł. załoga   w dniu regat 140 zł. 

Open ( 2 osobowe 80 zł.; 3 osobowe 120 zł.; 4 osobowe 150zł) w dniu regat + 20 zł. od każdej osoby 
       

NR konta  - UKŻ Lamelka Kartuzy  
– BS Sztum nr konta 28 8309 0000 0074 0427 2000 0010 

 

V. INSTRUKCJA ŻEGLUGI 
Instrukcje żeglugi dla poszczególnych klas, będą dostępne w dniu rozpoczęcia regat  w biurze regat Centrum Sportów 

Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze 
 

VI. TRASA 
1. Wyścigi rozgrywane będą na trasach regat zgodnie z obowiązującym przepisami ISAF. 
2. Ostateczne trasy dla każdej z klas zostaną podane w Instrukcji Żeglugi 

 

VII. PROGRAM 

Piątek – możliwość przyjazdu i pływania tylko za zgodą ośrodka ( z uwagi na pandemię) oraz pozostawienia sprzętu 

w wyznaczonych sektorach. 

 

 



Sobota 27.06.2020r. 
Godz. 8:00 – 9:30 - zgłoszenia do regat 
Godz. 10.00 – odprawa trenerów  
Godz. 11.00 - start do pierwszego wyścigu Optimist GR B i UKS 

Godz. 11.10 – start do pierwszego wyścigu Cadet 
Godz. 11.10 – kolejne starty w poszczególnych klasach (co 10 m.in) 
 

Niedziela 28.06.2020r. 
Godz. 11.00 - start do kolejnych wyścigów 
Godz. ok. 15:00  zakończenie regat , wręczenie medali i pucharów zawodnikom 1-3 miejsce 
 

VIII. PUNKTACJA 
1. Planowane jest rozegranie min 8 wyścigów w poszczególnych klasach 
1.1.Regaty będą ważne przy rozegraniu 3 wyścigów, po 4 wyścigach jeden najgorszy rezultat zostanie odrzucony. 
1.2. Stosowane będą systemy punktacji określone w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF edycji 2017 - 2020. 
POSTÓJ SPRZĘTU - Wszystkie łodzie i sprzęt mają obowiązek stacjonować w miejscach określonych przez 

Organizatorów oraz przestrzegania warunków sanitarnych z powodu korona wirusa – regulamin przystani i procedura 

regat.  

 

W przypadku braku sprzętu : łódź wiosłowa, Omega, rower wodny, kapoki oraz inne organizator udostępnia odpłatnie 

za pośrednictwem „Wypożyczalni sprzętu wodnego KCK” ( Tel. 509 980 780) 
 

IX. KOMUNIKACJA RADIOWA 
Będąc w wyścigu łodzie nie mogą wykorzystywać transmisji radiowych, wiadomości tekstowych   i telefonów 

komórkowych i innych urządzeń umożliwiających łączność, niż dostarczone przez komisję regatową. 
 

X. 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 jego jacht, wynikającą    z udziału w regatach. 
 

XI. PRAWA DO WIZERUNKU 
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i 

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

dotyczących regat. 
 

XII. NAGRODY 
W ramach rozgrywanych regat dla zwycięzców (1,2,3 – miejsce) w klasach: 

Optimist – Chłopcy, Dziewczęta,  Chłopcy do lat 9, Dziewczynki do lat 9  

Organizator regat klasy Cadet zobowiązany jest do nagradzania pucharami zawodników podczas regat w 

klasyfikacji indywidualnej: Ogólnej – Open; Dziewcząt; Open do lat 14; 

 
Dla pozostałych (1-3 ) Puchar + medale dla załogantów. 
Dla Uczestników opiekunów i trenerów  organizator zapewnia poczęstunek-bon na zupę do realizacji w budce 

gastronomicznej. 

 

XIII. INFORMACJE DODATKOWE I OSOBY KONTAKTOWE: 
Dodatkowych informacji o noclegach udziela: komandor regat – Hanna Kajeta  
Kontakt e:mail: hanna.kajeta@gmail.com  tel. 509 980 780 

 

 
 

 

 

 
 

 

Zadanie  wsparto  środkami w ramach  zadania  publicznego Gminy Kartuzy – „Żeglarstwo rozwojem 

sportów wodnych” 
                                            

mailto:hanna.kajeta@gmail.com


PROCEDURY ZACHOWANIA 
PODCZAS REGAT 

 Puchar Burmistrza Kartuz 
 
 

 

Celem wdrażanych procedur jest: 
1. Wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci i młodzieży podczas 

regat. 
2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia poprzez wprowadzenie zrozumiałego regulaminu dla uczestników regat 

oraz ich rodziców/ prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczestników chcących uczestniczyć w regatach. 
3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie miejsca regat w ramach zabezpieczenia przed możliwym 

zakażeniem. 
4. Stosowanie się w miejscu regat do wymogów określających warunki bezpieczeństwa 
5. Kompleksowe działanie dostosowane do zaawansowania stanu epidemicznego. 
6. Teren rozgrywania regat zostanie wydzielony , z obszaru ogólnodostępnego. Ograniczenie dostępu dla ludzi 

nie związanymi z regatami ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim przebywającym w pobliżu. 
7. Na teren rozgrywania regat mogą wejść tylko osoby bezpośrednio związane z rozgrywanym i zawodami : 

a. zawodnicy 
b. opiekunowie, trenerzy na 8 zawodników maksymalnie 1 trener + 1 opiekun grupy 
c. osoby zaproszone przez organizatorów 
d. sędziowie oraz obsługa regat 

8. Teren zostanie wydzielony biało-czerwonymi taśmami 
 

9. Na terenie prowadzonych regat znajdują się płyny dezynfekujące , do korzystania z nich zobowiązany jest 
każdy kto wchodzi i wychodzi z terenu CSWiPR.. 

10. Na zakończeniu obecne mogą być tylko osoby zaproszone , zawodnicy i trenerzy z miejsc 1-3 lub miejsc 
 

11. Aby przebywać na terenie CSWiR bez zasłaniania twarzy i nosa należy utrzymać dystans społecznym , który 
określa się na 2 metry. 

12. Sprawdzana będzie temperatura ciała , każdego uczestnika zarówno zawodników jak i obsługi regat. 
13. Na teren klubu wpuszczane będą wyłącznie osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną, które nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą 
podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem regat. 

14. Wszystkie pomieszczenia zamknięte oraz ogólnodostępne a także sprzęt sportowy będą dezynfekowane kilka 
razy dziennie. 

 
15. Ponadto należy bezwzględnie stosować regulamin CSWiPR w zakresie korzystania, którego treść 

wywieszono w części MARINY przy wystawie latarni. 
16. Zarządca CSWiPR w przypadku nierespektowania regulaminów ma prawo do usunięcia uczestnika                    

z terenu regat. 
 
 


