
 

I REGATY ŻEGLARSKIE O PUCHAR 
CENTRUM SPORTÓW WODNYCH  

W DĄBKACH  

W KLASIE OPEN 

REGULAMIN 
 

 

Dąbki,  29-30 sierpnia 2020 r.  



 

I. ORGANIZATOR 

Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach 

ul. Dąbkowicka 7 

76-156 Dąbki 

e-mail: csw@gminadarlowo.pl, tel. 721 632 777(Marceli Lichacy) 

Sędzia główny: Zenon Lesner, tel. 692 187 014 

II. TERMIN I MIEJSCE REGAT 

1. Regaty towarzyskie pod nazwą 

REGATY O PUCHAR CENTRUM SPORTÓW WODNYCH W DĄBKACH 

zaplanowano w terminie 29-30 sierpnia 2020 r. r. na Jeziorze Bukowo w Centrum 

Sportów Wodnych w Dąbkach. 

2. Otwarcia regat rozpocznie się dnia 29 sierpnia 2020 r. o godzinie 12:00 na terenie 

Centrum. 

3. Rejestracja zawodników od godziny 11:30 do 12:00 w Biurze Regat. Biuro będzie 

czynne w trakcie trwania regat do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów 

i ogłoszenia oficjalnych wyników z danego dnia regat. 

4. Start pierwszego wyścigu o godzinie 12:30 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Do startu w zawodach uprawnione są załogi, które dokonały wcześniejszego zgłoszenia 

na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie organizatora. 
1. Zgłoszenia do uczestnictwa w regatach przyjmowane są drogą elektroniczną na 

adres:csw@gminadarlowo.pl oraz w dniu regat w godzinach 11:30-12:00. 

2. Lista zgłoszonych załóg zostanie ogłoszona w dniu startu regat. 

3. Załoga może składać się z 2 do 5 osób. 

4. Każdy uczestnik w dniu zawodów rejestruje się w Biurze Regat. 

Należy posiadać przy sobie: 

• podpisane oświadczenie, którego druk dostępny jest na stronie 

organizatora, 

• patent minimum żeglarza jachtowego (dotyczy tylko sternika) 
5. Organizator zapewnia obsługę sędziowską oraz zabezpieczenie regat na wodzie. 

III. ZASADY FINANSOWANIA 

1. Organizator nie pobiera od zawodników opłaty rejestracyjnej. 

2. Zawodnik, który został zarejestrowany przez organizatora zawodów jako 

uczestnik imprezy jest uprawniony do : 

• udziału w regatach, 

• posiłku regeneracyjnego, 
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• postoju jachtu na czas zawodów. 

 

IV. PRZEPISY TECHNICZNE 

1. Przepisy techniczne: 

Regaty rozegrane będą zgodnie z regulaminem ustalonym przez organizatora. 

2. Formuła i program regat 

• Regaty rozegrane zostaną w klasie open na jachtach uczestników regat w dniach 

29-30 sierpnia 2020 r. 

• Po rejestracji wszystkich załóg nastąpi odprawa sterników i omówienie trasy 

wyścigu. 

• Planowanych są 3 biegi w 2 turach (2 tury sobota 29 sierpnia, 1 tura niedziela 30 

sierpnia): 

Sobota 29 sierpnia 

• Rozpoczęcie I tury – godz. 10:00 odprawa sterników i omówienie trasy wyścigu 

• Start 1 biegu o godzinie 12:30, przewidywany koniec pierwszego biegu ok. 

godziny 14:00; 

• Przerwa; 

• Start 2 biegu 16:00, przewidywany koniec drugiego biegu ok. godziny 17:30 

• Zakończenie I tury i podsumowanie wyników; 

• Grill integracyjny o godzinie 18:00; 

Niedziela 30 sierpnia 

• Rozpoczęcie II tury – godz. 10:00 odprawa sterników i omówienie trasy wyścigu 

• start 1 biegu godz. 10:30, przewidywany koniec pierwszego biegu ok. godziny 

12:00 

• 12:30 – posiłek; 

• 13:00 podsumowanie regat i wręczenie pucharów. 

 

• W przypadku gdy któryś z jachtów ulega uszkodzeniu i nie może kontynuować 

regat (wywrotka, złamany rumpel itp.), załga płynąca na tym jachcie zostaje 

zdyskwalifikowana. Jacht uszkodzony zostaje wyeliminowany z regat. 

• O ustawieniu trasy regat przed jak i w trakcie wyścigu decyduje sędzia główny. 

• Na jachcie podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób, jaka została 

zgłoszona do regat. 

• Wniosek o zmianę członka lub liczby członków załogi w formie pisemnej należy 

złożyć przed rozpoczęciem wyścigu w Biurze Regat. 

• Zmiana w załodze może nastąpić tylko z przyczyn losowych za zgodą Sędziego 

Głównego. 

• Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania poniższych 

przepisów żeglugowych wraz z późniejszymi zmianami: 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. nr 5, poz. 43 

z 2001 r) śródlądowej (Dz. U. nr 5, poz. 43 z 2001 r) 



 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia 

warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne. (Dz. U. nr 57, 

poz.358 z 1997r) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 

przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. nr 212, 

poz. 2072 z 2003 r.), 

3. Instrukcja żeglugi: 

• wszystkie komunikaty oraz wyniki umieszczane będą na tablicy ogłoszeń 

Komisji Sędziowskiej znajdującej się w Biurze Regat, 

• trasa regat ustalona będzie przez Sędziego Głównego przy uwzględnieniu ilości 

zgłoszonych załóg oraz warunków atmosferycznych, 

• trasa regat zostanie omówiona i podana do wiadomości na odprawie sterników 

oraz jej szkic zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Komisji Sędziowskiej, 

• procedura startowa zostanie omówiona i podana do wiadomości na odprawie 

sterników, 

• znakami kursowymi będą boje regatowe, 

• jachty, które ukończą wyścig później niż 15 minut od chwili ukończenia wyścigu 

przez pierwszy jacht, będą uznawane jako jachty, które "nie ukończyły 

wyścigu". 

4. Punktacja: 

• stosowany będzie system małych punktów przyjmujący miejsce jachtu na mecie, 

jako punkty za wyścig. 

• załogi zostaną skalsyfikowane w 3 kategoriach: jachty kabinowe i 

odkrytopokładowe, klasyfikacja młodzieżowa: klasa Optimist 

• wyniki regat zostaną uznane za ważne w przypadku rozegrania minimum 2 

biegów, 

• załogi, które nie zmieściły się w limicie 15 minut liczonych od momentu 

wpłynięcia pierwszej załogi na metę, otrzymują ilość punktów równą ilości 

uczestników powiększoną o jeden, 

• Wszystkie biegi liczone są do końcowej klasyfikacji, 

• w przypadku remisów decyduje ilość lepszych miejsc. Gdy remis pozostaje, to 

zostaje on rozstrzygnięty na korzyść jachtu z lepszym wynikiem w ostatnim 

wyścigu, 

5. Dane osobowe i prawa do wizerunku: 

Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów przeprowadzenia i 
promocji zawodów i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)     

 informuję, że: 



 

• Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Sportów Wodnych z 
siedzibą w Dąbkach. 

• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Sportów Wodnych w 
Dąbkach możliwy jest pod adresem email: csw@gminadarlowo.pl 

• Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 
przeprowadzenia zawodów. 

• Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

• Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego–Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pai/Pani, że przetwarzanie przez 
Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO. 

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych 
może skutkować odmową realizacji umowy; 

• W odniesieniu do Pana/i danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

 

• zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie jego 

wizerunku przez organizatorów i sponsorów w tym zdjęć, filmów i innych 

reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących 

regat, 

• załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie 

przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach 

masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i 

promocji regat. 

6. Zastrzeżenia o odpowiedzialności: 

• 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, 

• organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub 

osób albo śmierć, wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem 

podczas lub po regatach. 

V. NAGRODY 

• Załogi na miejscach 1 do 3 w poszczególnych kategoriach otrzymują puchary. 
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