
 

 REGATY O PUCHAR MAGNOLII 2017 

 

 

Zawiadomienie o Regatach  

o Puchar Magnolii 

Szczecin, 10-11.06.2017 r. 

 

1. Organizator: Centrum Żeglarskie, ul Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin. 

 

2. Miejsce regat: przystań Centrum Żeglarskiego, akwen jezioro Dąbie. 

 

3. Przepisy: regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 

WS 2017-2020, przepisami formuły KWR, Zawiadomieniem o Regatach, Instrukcją 

żeglugi oraz komunikatami Komisji Sędziowskiej. 

 

4. Klasy:  

4.1. KWR I, KWR II, KWR III. 

4.2. Open I – do 8 m, Open II – od 8,01 m. 

 

5. Wpisowe do regat wynosi 40 zł od jachtu. 

Członkowie Centrum Żeglarskiego zwolnieni są z powyższych opłat. 

 

6. Jachty drewniane biorące udział w regatach zwolnione są z opłaty portowej w dniach 

10-11.06.2017 r. (ze względu na ograniczoną ilość miejsc konieczna jest 

wcześniejsza rezerwacja miejsca, kontakt Wojciech Gmerek tel. 91 4600844  

wew. 24, w.gmerek@centrumzeglarskie.pl). 

 

7. Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze Regat w Centrum Żeglarskim (świetlica CŻ): 

 w piątek 09.06. w godz. 18:00 – 19:30;  

 w sobotę 10.06. w godz. 08:00 – 09:00.  

 

8. Instrukcja Żeglugi będzie dostępna podczas zgłaszania jednostek. 
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9. Program startów: 

9.1. Start do I wyścigu: sobota godzina 11:00. 

9.2. Pierwszy start II dnia: niedziela godzina 10:00.  

 

10. 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. Kapitan jest 

odpowiedzialny za wyposażenie jachtu zgodnie z przepisami.  

 

11. Prawo do wykorzystania 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. Nakłada się obowiązek umieszczenia na 

jachtach zgłoszonych do regat materiałów reklamowych organizatora. 

 

12. Kontakt z organizatorem: 

12.1. Biuro Centrum Żeglarskiego - tel. 91 460 08 44. 

12.2. Sędzia Główny - tel. 723 887 988. 

12.3. Przemysław Dziarnowski („Patent”) - tel. 509525090. 

     13. Zakwaterowanie:  

1.Miejsca noclegowe w budynkach na terenie Centrum Żeglarskiego ul Przestrzenna 19, 

cennik na stronie  www.centrumzeglarskie.pl  

rezerwacja miejsc : recepcja@centrumzeglarskie.pl  tel. 91 461 53 91 

2.Możliwość rozbicia namiotu  

cennik na stronie  www.centrumzeglarskie.pl  

rezerwacja miejsc : recepcja@centrumzeglarskie.pl  tel. 91 461 53 91 

 

 


