
 

MISTRZOSTWA SZCZECINA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW  

W SPRINCIE ŻEGLARSKIM 2018 

 

Zawiadomienie  

Mistrzostwa Szczecina 

Szkół Podstawowych i Gimnazjów  

w sprincie żeglarskim 

Szczecin, 13.06.2018 r. 

 

 

I.  Termin i miejsce regat  

Regaty zostaną rozegrane w dniu 13 czerwca 2018 r. na przystani Centrum Żeglarskiego  

w Szczecinie. 

 

II. Organizator  

Organizatorem regat jest Centrum Żeglarskie, Zespół Szkół nr 5, Szkoła Podstawowa nr 11, 

Urząd Miasta Szczecin.  

 

III. Warunki uczestnictwa 

W zawodach liczonych do punktacji nie mogą uczestniczyć uczniowie posiadający 

licencje sportowe Polskiego Związku Żeglarskiego, jednak z licencjami startować mogą 

we wszystkich klasach na osobnej trasie i klasyfikacji. 

Zawody organizowane są oddzielnie dla dziewcząt i chłopców w poniższych kategoriach: 

 

Szkoły Podstawowe: 

Optimist kl. I, II, III, IV, V, VI, VII 

Deska windsurfingowa bez żagla kl. I, II, III, IV, V, VI, VII 

 

Gimnazja:  

Optimist kl. II, III 

 

Istnieje możliwość łączenia startów w rożnych kategoriach wiekowych z osobnym liczeniem 

wyników po wyścigu.  
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IV. Przepisy  

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych 

Żeglarstwa ISAF 2016-2020, niniejszym Zawiadomieniem i Instrukcją Żeglugi. 

 

IV.1. System rozgrywania regat 

Wyścig flotylli z podziałem na wiek i klasy. 

 

IV.2. Punktacja i ocena wyników 

Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i drużynowa. Każda szkoła zdobywa 1 pkt. za 

każdego zgłoszonego uczestnika. Nie będzie punktowany wynik sportowy.  

 

V. Zgłoszenia  

Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu zawodów od godz. 11.00 w biurze regat na terenie CŻ  

w Szczecinie.   

 

VI. Program regat 

Starty rozpoczynają się od godziny 12.00. Planowany czas zakończenia zawodów to godzina 

15.00. 

 

VII. Instrukcja żeglugi  

Instrukcja Żeglugi będzie dostępna podczas zgłaszania jednostek w biurze regat. 

 

VIII. Nagrody  

Medale dla zawodników zajmujących miejsca I - III w poszczególnych kategoriach 

wiekowych w klasie Optimist i Windsurfing oraz puchary i dyplomy dla szkół zajmujących 

miejsca I - III w klasyfikacji drużynowej.  

 

IX. Łodzie trenerów i obserwatorów. 

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają 

akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeń.  

 

X. Zastrzeżenie odpowiedzialności.  

Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników 

regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez 
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zawodnika lub jego jacht. Kapitan jest odpowiedzialny za wyposażenie jachtu zgodnie  

z przepisami.  

XI. Prawo do wykorzystania wizerunku 

Zgłaszając się do regat, zawodnik (w przypadku osób niepełnoletnich, prawny opiekun), 

wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku przez organizatorów i sponsorów 

imprezy (na zdjęciach, filmach i innych produkcjach).  

 

XII. Oświadczenia 

Opiekunowie drużyn w dniu zawodów, przed ich rozpoczęciem pisemnie oświadczają, że ich 

podopieczni nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach żeglarskich oraz 

że posiadają zgody opiekunów na bezpłatne wykorzystanie wizerunku przez organizatorów i 

sponsorów imprezy (na zdjęciach, filmach i innych produkcjach).  

 

XIII. Osoby do kontaktu 

Tomasz Franczak, tel.: 602 758 154 

Jakub Skorupski, tel.: 695 830 900 


