
 

 
      

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA W  ŻEGLARSTWIE 

W KLASIE OMEGA 2014/2015 

ŁĄKA - 13 CZERWCA 2015 

 

1.  Organizatorzy regat: 

 Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu Pszczyna ul. Basztowa 4  

kontakt: Dariusz Zuber 601 660 885 

 Organizacja Środowiskowa AZS Katowice, ul. Dworcowa 15 

 

2. Termin regat: 13 czerwca 2015 r.,   

3. Przepisy: Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa  

    2013-2016, oraz przepisami związków lub stowarzyszeń klas uczestniczących  

    w regatach. 

4. Regaty: rozegrane zostaną w klasie: OMEGA Sport, OMEGA Standard  

 

5. Port i biuro regat: Ośrodek Sportów Wodnych w Łące (k. Pszczyny), ul. Piotra Skargi 

44.  

6.  Zgłoszenia do regat: wyłącznie drogą mailową na adres: zaluckaludmila@gmail.com,

 Ostateczny termin zgłoszenia: 11 czerwca 2015 do godz. 12.00.  

7. Instrukcja żeglugi: i ew. komunikaty dostępne będą po zgłoszeniu się zawodników  

      do regat. 

8. Otwarcie regat: 

 Otwarcie regat: Żeglarskie Akademickie Mistrzostwa Śląska w klasie Omega odbędzie 

 się w dniu 13 czerwca 2015 o godzinie 10:00 w Łące, ul. Piotra Skargi 44  

9. Start do I wyścigu: Planowany na godzinę 10:30 

10. Starty do kolejnych wyścigów: zgodnie z komunikatami Sędziego Głównego 
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11. W zgłoszeniu należy podać nazwę uczelni, liczbę załóg oraz imię I nazwisko 

każdej osoby z załogi z wyróżnieniem sternika, numerem legitymacji AZS oraz 

rozpiską rozstawień czyli np.  

SUM1 (skład...), SUM2 (skład...), SUM3 (skład...). SUM1 i SUM2 będą w osobnych 

grupach eliminacyjnych a SUM3 zostanie dolosowany. Nie będzie możliwości 

zamiany numerów załóg z ich składami po losowaniu!  

Limit to maksymalnie 3 załogi na uczelnię.  

Po przyjęciu zostanie odesłany e-mail potwierdzający przyjęcie zgłoszenia. 

12. Zakończenie regat: zakończenie regat planuje się ok. Godziny 18.00 w dniu 9 maja 

2015 roku 

13. Nagrody: 

Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I–III otrzymują puchary i dyplomy 

Uczelnie sklasyfikowane na miejscach I–III otrzymują puchary (drużynowo) 

14. Harmonogram zawodów 

 8.30 Weryfikacja zawodników 

 9.00 Odprawa sterników oraz losowanie jachtów 

 10.00 Oficjalnie otwarcie Regat 

 10.15 Wyjście jachtów na wodę 

 10.30 Start Regat  

 18.00 Uroczyste Zakończenie 

15.  Instrukcja żeglugi 

 Regaty zostaną rozegrane na jachtach klasy OMEGA jako regaty flotowe w 

systemie przesiadkowym. 

 W regatach biorą udział minimum 3 osobowe załogi regatowe  

 Jedna uczelnia ma prawo wystawić maksymalnie 3 załogi regatowe  

 Sternik na jachcie powinien posiadać co najmniej stopień żeglarza jachtowego 

 Obowiązują przepisy regatowe żeglarstwa 2013-2016 (dostępne na stronie PZŻ) 

 Na odprawie sterników w dniu regat zostanie przedstawiona pełna instrukcja 

żeglugi wraz z trasą I wszelkimi innymi uwagami I zmianami.  

 

16. Eliminacje 

Losowanie 2 grup eliminowanych przez sterników. Każda uczelnia na prawo rozstawić 

maksymalnie swoje załogi, tak, aby nie spotkały się w tej samej grupie eliminacyjnej. 



Planowane są po 3 wyścigi eliminacyjne dla każdej grupy. Do finału awansują po 3 

najlepsze załogi z każdej grupy eliminacyjnej.  

17. Finał: Łódki zostaną rozlosowane przed pierwszym wyścigiem finałowym.  

18. Sternik jachtu: Osoba zgłoszona jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego 

prowadzenia („ obsługiwania urządzenia  sterowego”) jachtu będącego w wyścigu.  

19. Załoga: jachtu zgłaszająca się do regat: wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie 

prze Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego 

przekazu, oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.  

20. Na jachcie: podczas wyścigu powinny znajdować się wszystkie osoby zgłoszone, 

jako załoga. Wniosek (w formie pisemnej) o zmianę członka załogi należy złożyć przed 

rozpoczęciem wyścigu. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych za zgodą 

Sędziego Głównego. 

21.  Zawodnicy: uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. O rganizator nie 

przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierci 

wynikłych w związku z udziałem w regatach – przed rozpoczęciem, podczas oraz po 

regatach. 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.  

22. Jachty: startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne 

w postaci numeru, nazwy umieszczonych na żaglu, burtach jachtu.  

23. Ubezpieczenie: sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na 

czas wyścigów polisę OC obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas 

wyścigów. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem do regat. 

 

 


