
 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Puchar Żeglarski Południowej Wielkopolski

Mistrzostwa KSW VEGA 2019

Zalew Gołuchów 14-09-2019r.

1. ORGANIZATOR
1.1. Organizatorem  regat  jest  Klub  Sportów  Wodnych  „VEGA”  LOK  Pleszew  oraz

Stowarzyszenie KSW VEGA 
1.2. Regaty zaliczane są do klasyfikacji Pucharu Żeglarskiego Południowej Wielkopolski

organizowanego przez Kaliski Okręgowy Związek Żeglarski oraz współfinansowane
przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

1.3. Regaty będą rozgrywane na Zalewie w Gołuchowie na przystani klubowej w dniu
14-09-2019r.

2. PRZEPISY
2.1. Regaty  zostaną  rozegrane  zgodnie  z  przepisami  zdefiniowanymi  w  Przepisach

Regatowych  Żeglarstwa  ISAF  2017-2020  oraz  przepisami  Regulaminu  Pucharu
KOZŻ

2.2. Podczas regat obowiązywać będzie instrukcja żeglugi wywieszona w biurze regat.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY

3.1. Regaty rozegrane zostaną w następujących klasach: Optimist, Optimist UKS, 420,
Omega.  W przypadku niedostatecznej  ilości  załóg w klasach zawodnicy zostaną
sklasyfikowani w klasie otwartej. 

3.2. W klasie Omega, zgodnie z przepisami klasy Omega starują załogi 3 osobowe. 
3.3. Zawodnicy startują na własnych łodziach spełniających wymagania klasy OMEGA.
3.4. Wpisowe do regat wynosi w klasach Optimist, - 15 zł od załogi, w klasach 420 oraz

Omega - 15 zł od członka załogi.
3.5. Przystań będzie dostępna dla przybywających załóg od godziny 9:00
3.6. Zgłoszenia należy dokonać w biurze regat na terenie przystani KSW VEGA Pleszew

w dniu  14-09-2019r. w godzinach 10:00-11:00. Wpisowe należy wpłacić w biurze
regat podczas zgłoszenia.

3.7. Zgłoszenia do regat dzieci i młodzież do lat 18 muszą być podpisane przez rodzica
lub opiekuna prawnego.

3.8. Podczas  procedury  zgłoszeniowej  w  miejscu  regat,  obowiązuje  posiadanie
następujących dokumentów:

 dowód wpłaty wpisowego do regat;
 aktualne badania lekarskie (w przypadku osób pełnoletnich startujących w

klasie Omega dopuszczalne są oświadczenia o stanie dobrym zdrowia)
 ubezpieczenie OC



4. PROGRAM REGAT

4.1. Program regat będzie następujący:

09:00-11:00 Otwarcie biura, przyjmowanie zgłoszeń. 
11:00 Oficjalne otwarcie regat, odprawa zawodników
12:00 Sygnał ostrzeżenia do startu pierwszego biegu 
12:00-15:00 Biegi regatowe
15:30 Posiłek regenercyjny.
16:00 Oficjalne zakończenie regat

4.2. Planowane jest rozegranie 3 wyścigów w każdej klasie, regaty zostaną uznane za
ważne po rozegraniu minimum 1 wyścigu.

4.3. Sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 12:30
4.4. Planowane jest rozegranie wyścigu o najszybszy jacht regat w klasie Open.
5. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
5.1. Instrukcja  żeglugi  będzie  dostępna  po  zakończeniu  procedury  zgłoszeniowej  w

biurze regat na przystani KWS VEGA Pleszew. 
5.2. Stosowane  będą  kary  natychmiastowe  za  przekroczenie  Przepisu  42  według

Dodatku P, PRŻ ISAF 2017-2020 .

6. PUNKTACJA 
6.1. Regaty będą punktowane z zgodnie z systemem małych punktów Dodatku A PRŻ

ISAF 2017-2020 
6.2. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigów.
6.3. Wszystkie wyniki jachtu w serii wyścigów liczone są do jego punktacji końcowej.

7. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
7.1. Wszystkie  motorówki  trenerów  i  obserwatorów  uczestniczących  w  regatach

wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
7.2. Łodzie,  motorówki   trenerów i  obserwatorów oraz gości  nie  mogą przeszkadzać

zawodnikom będącym w wyścigu. 

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRAWA DO WIZERUNKU
8.1. Zgłaszając  się do regat  zawodnik  (lub rodzic  w przypadku osób niepełnoletnich)

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.

8.2. Zgłoszenie do regat oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
art.  6 ust.  1a 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  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie
danych - rodo)

8.3. Administratorem  danych  osobowych  jest  KSW  VEGA  LOK  Pleszew,
ul.Poniatowskiego  7,  63-300  Pleszew  (w  zakresie  przeprowadzania  regat)  oraz
Kaliski  Okręgowy  Związek  Żeglarski  (w  zakresie  prowadzenia  klasyfikacji
Żeglarskiego Pucharu Południowej Wielkopolski)

8.4. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia regat oraz Żeglarskiego
Pucharu Południowej Wielkopolski. Informacje z przebiegu regat oraz wyniki regat
zawierające dane osobowe mogą być publikowane na stronach internetowych klubu
oraz Kaliskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego a także publikowane w mediach.

8.5. Wyniki  regat  zawierające  dane  osobowe  zostaną  przekazane  do  Kaliskiego
Okręgowego  Związku  Żeglarskiego  w  celu  opracowania  i  publikacji  wyników
Żeglarskiego  Pucharu  Południowej  Wielkopolski.   Dane  osobowe  mogą  również



zostać przekazane Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego w celu rozliczenia
dofinansowania.

8.6. Uczestnikom regat oraz w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunom prawnym
przysługuje  prawo  dostępu  do  swoich  danych,  ich  sprostowania,  żądania
ograniczenia  lub  zaniechania  przetwarzania  a  także  prawo  wycofania  zgody  na
przetwarzanie.

8.7. Wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zgodnie  z  powyższymi
zasadami jest dobrowolne, jednakże brak takiej zgody powoduje, że zawodnicy nie
będą klasyfikowani w regatach a także w Pucharze KOZŻ.

8.8. Pełna  informacją  zgodnie  z  wymaganiami  art.  13  i  art.  14  rodo  zostanie
udostępniona w biurze regat.

9. NAGRODY
9.1. Nagrodami za miejsca 1 - 3 są puchary.
9.2. Dla wszystkich zawodników pamiątkowe dyplomy.

10. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
10.1. Wszyscy uczestnicy biorą udział  w regatach na własną odpowiedzialność.  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.

11. INFORMACJE DODATKOWE
11.1. Pojazdy  należy  zostawiać  (po  zwodowaniu  łodzi)  na  parkingu  przy  bramie

wjazdowej.
11.2. O godzinie  16:00,  po zakończeniu  regat  nastąpi  uroczyste opuszczenie  bandery

PZŻ i zakończenie sezonu żeglarskiego KSW VEGA Pleszew.
11.3. Organizatorzy zaplanowali wspólny posiłek dla zawodników i zaproszonych gości. 
11.4. Prosimy o zawiadomienie o udziale w terminie do dnia 10-09-2019.
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