
 

 Międzyszkolne Mistrzostwa Szczecina w Żeglarstwie 2017 

 

Zawiadomienie  

o Międzyszkolnych Mistrzostwach Szczecina 

Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Żeglarstwie 

Szczecin, 24.05.2017 r. 

 

 

1. Termin 

Zawody odbędą się w dniu 24 maja 2017 r. na przystani Centrum Żeglarskiego w Szczecinie 

przy ul. Przestrzennej 19.  

 

2. Przepisy 

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych 

Żeglarstwa WS 2017-2020, niniejszym Zawiadomieniem i Instrukcją Żeglugi. 

 

3. Organizatorzy 

Zespół Szkół nr 5, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Centrum Żeglarskie. 

Regaty dofinansowano ze środków Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Centrum 

Żeglarskiego, ZS 5 oraz Urzędu Miasta w Szczecinie. 

 

4. Kategorie i uczestnicy 

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: 

1. Szkoły Podstawowe: Optimist kl. I, II, III, IV, V, VI. 

2. Gimnazja: Optimist kl. II,III. 

Istnieje możliwość łączenia startów w rożnych kategoriach wiekowych.  

Uwaga! Zawodnicy licencjonowani (nie liczeni do punktacji drużynowej) - wszystkie klasy- 

long distance. 
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5. Zgłoszenia i harmonogram zawodów 

Zgłoszenia przyjmowane będą elektronicznie (z podaniem nazwiska, imienia, roku 

urodzenia/klasy oraz szkoły) na adres franczak007@op.pl do dnia 23 maja 2017 r.  

do godz. 16.00. Zgłoszenia w formie papierowej natomiast, przyjmowane będą w dniu 

zawodów w godzinach 10.00-11.30 w biurze regat na terenie CŻ w Szczecinie. Korekty 

zgłoszeń należy dokonać przynajmniej pół godziny przed startem.  

Zawody odbędą się wg poniższego harmonogramu: 

1. 12.00 – starty w kategorii szkół podstawowych; 

2. ok. 13.00 – starty w kategorii gimnazjów;  

3. ok. 14.00 – dekoracja drużynowa i zakończenie zawodów. 

 

6. System rozgrywania regat 

Wyścig flotylli z podziałem na wiek i klasy. 

 

7. Punktacja i ocena wyników 

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

za każdego zgłoszonego uczestnika. Nie będzie punktowany wynik sportowy.  

 

8. Instrukcja Żeglugi 

Instrukcję Żeglugi zawodnicy otrzymają po dokonaniu zgłoszeń imiennych. 

 

9. Prawa do wizerunku 

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego 

wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji  

w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat. 

 

10. 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 nie posiadają licencji sportowych PZŻ. 

 

 

 

 



 

 Międzyszkolne Mistrzostwa Szczecina w Żeglarstwie 2017 

11. Nagrody 

Medale dla zawodników zajmujących miejsca I - III w poszczególnych kategoriach 

wiekowych w klasie Optimist  oraz puchary i dyplomy dla szkół zajmujących miejsca I - III  

w klasyfikacji drużynowej.  

 

12. Informacje dodatkowe 

Kontakt: Tomasz Franczak 

    Tel. 602758154 

     e-mail: franczak007@op.pl 

                

 

 

 

 

 


