
Zawiadomienie o regatach Cup For All

§1 PRZEPISY 
1. Regaty zostaną rozegrane na zasadach towarzyskich

§2 REKLAMOWANIE 
1. Jachty  mogą  być  zobowiązane  do  zamieszczenia  oficjalnych  naklejek

sponsorów regat, dostarczonych przez organizatora. 
2. Jachty mogą posiadać naklejki swoich własnych sponsorów

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA,
1. Regaty są otwarte dla wszystkich jachtów, w załodze której znajduje się co

najmniej jedna osoba z niepełnosprawnością
2. Warunkowo organizator dopuszcza jachty 3.1
3. Zgłoszenia  i  opłaty  wpisowego należy  dokonać za  pomocą formularza  

on-line dostępnego na stronie: eisenhower.org.pl/kontakt 

§4 WPISOWE DO REGAT 

1. Wpisowe do regat należy dokonać na konto Fundacji nr 
2. Wpisowe do regat w przypadku dokonania zgłoszenia do 23.05.2022 r. wg

procedury określonej w punkcie 4.1 wynosi 50 zł za jacht oraz 30 zł za
każdego uczestnika

3. Wpisowe do regat w przypadku dokonania zgłoszenia po 23.05.2022 wg
procedury określonej w punkcie 4.1 wynosi 100zł za jacht oraz 30 zł za
każdego uczestnika

§5 FORMAT 

1. Przewiduje się dwie klasy:
a) Grupa otwarta I do 8m włącznie
b) Grupa otwarta II powyżej 8m

2. W przypadku, gdy w którejś z  klas nie zgłosi się do regat co najmniej 4
jachty, klasy zostaną połączone 

§6 PROGRAM 

1. Zgłaszanie jachtów do regat zostanie zamknięte o godzinie 1100 w dniu
regat 28.05.2022

2. Odprawa sterników wraz z omówieniem procedury startowej  i  trasy/tras
odbędzie się o godzinie 1120

3. Komunikaty dla sterników będą wywieszone na oficjalnej tablicy ogłoszeń
4. Sygnały podawane z brzegu będą podawane ze statku komisji
5. Procedura startowa:



a) Na 5 minut przed startem – jeden długi sygnał 
b) Na 1 minutę przed startem – dwa długie sygnały
c) Start wyścigu – jeden długi sygnał
d) Przerwanie procedury startowej – cztery długie sygnały
e) Falstart na jacht – trzy krótkie sygnały 
f) Jacht  wskazany jako falstart  ma wrócić  na  linię  mety  i  wystartować

ponownie
g) Minięcie mety sygnalizowane będzie ze statku komisji  – jeden krótki

sygnał

§7 INSPEKCJA SPRZĘTU 

1.Nie przewiduje się inspekcji sprzętu 

§8 INSTRUKCJA ŻEGLUGI

1. Instrukcja  żeglugi  będzie  dostępna  po  zakończeniu  procedury
zgłoszeniowej przed omówieniem trasy regat

§9 MIEJSCE REGAT 

1. Miejscem organizacji regat będzie Roztoka Odrzańska
2. Jachty startujące w regatach mają zapewniony bezpłatny postój od piątku

do niedzieli oraz gorący bufet po zakończeniu regat

  

§10 TRASY 

1. Wyścigi  rozgrywane  będą  na  trasach  z  wykorzystaniem  istniejących
znaków nawigacyjnych. 

2. Linia startu zostanie wskazana na odprawie przed wyścigiem. 
3. Linia  mety  stanowi  linia  między  bojami  ST5  i  ST6  –  należy  przejść

pomiędzy bojami
4. Mogą być stosowane modyfikacje tras zakładające skrócenie wyścigów ze

względu na panujące warunki atmosferyczne. 

§11 SYSTEM KAR 

1. Podczas  regat,  w  sytuacji  naruszenia  podstawowych  zasad
bezpieczeństwa na wodzie, jacht może zostać ukarany.

2. Jacht, który został wskazany przez Sędziego Głównego do odbycia kary,
odbywa ją niezwłocznie poprzez wykonanie jednego zwrotu o 360 st. w
taki sposób aby nie przeszkadzać innym jachtom w regatach. 

3. Jacht może wykonać karę dobrowolnie. Należy wtedy powiadomić głosem
jacht wobec którego się zawiniło lub inny najbliższy jacht o wykonywaniu



kary.  W  tym  wypadku  należy  również  powiadomić  o  tym  Komisję  po
zakończeniu wyścigu

4. Za rażące naruszenie bezpieczeństwa Komisja regat może nałożyć DNS

§12 PUNKTACJA .

1. Aby regaty były uznane za ważne musi być rozegrany przynajmniej jeden
wyścig. 

2. Jachty uzyskują miejsca zgodnie z kolejnością mijania linii mety.
3. W  przypadku  przeprowadzenia  dwóch  wyścigów  i  wynikającej  z  tego

równej ilości punktów, o zajętym miejscu decyduje wyścig drugi

§13 ŁODZIE OSÓB WSPIERAJĄCYCH 

1. Wszystkie  łodzie  osób  wspierających  (trenerów,  opiekunów,  kibiców)
wymagają  zgłoszenie  do  organizatora  regat  podczas  procedury
zgłoszeniowej. 

2. Wszystkie łodzie osób wspierających mają obowiązek przebywać w takim
miejscu aby nie przeszkadzać innym w wyścigu

§16 NAGRODY 

1. Zwycięzcy  regat  w  poszczególnych  klasach,  otrzymują  nagrody
odpowiednio za zajęcie I , II, III miejsca 

2. Organizator  przewidział  również  nagrody  niespodzianki  dla  wszystkich
uczestników

3. Przewidziana jest loteria nagród niespodzianek

§17 PRAWA DO WIZERUNKU 

1. 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. 

§18 ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. 
2. 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.  Każda  jednostka  ma  obowiązek
posiadania  aktualnego  ubezpieczenia  i  wymaganych  środków
bezpieczeństwa



§19INFORMACJE DODATKOWE 
1. Dla uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z:
 Henryk Olech tel. 600 364 976


