
 

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

 

REGATY PUCHARU POLSKI 

 PIKNIK KORSARSKI-PUCHAR WÓJTA GMINY LUDWIN 

w Klasie Korsarz 

2-3 lipiec 2022 roku nad jeziorem Piaseczno. 

 
1. ORGANIZATOR 

Organizatorem regat jest Lubelska Grupa Regatowa oraz PFKK 
 
 

2. TERMIN I MIEJSCE REGAT 
Regaty będą rozgrywane na akwenie Jeziora Piaseczno w dniach 2-3 lipca 2022 roku. 

 
 

3. PRZEPISY 
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa 
ISAF 2021 – 2024, zgodnie z Instrukcją Żeglugi, przepisami klasowymi klasy Korsarz oraz niniejszym 

zawiadomieniem. 
 
 

4. REKLAMOWANIE 
Zawodnicy nie będą zobowiązani do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat, dostarczonych 

przez organizatora. 
 
 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA i KLASY 
 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie ubezpieczenia OC jachtu 

 
 

6.   ZGŁOSZENIA DO REGAT I WPISOWE 
Zgłoszenia i wpisowe przyjmowane będą w biurze regat na terenie Bazy LGR w pierwszym dniu regat, w 

godzinach 
9 - 10,30, wpisowe do regat wynosi 100 zł od załogi. 

 
 

7. TRASA REGAT  
Trasa regat zostanie podana na odprawie załóg 

 

8. PUNKTACJA  
 W regatach ma zastosowanie System Małych Punktów.  

 Planowane jest rozegranie 7 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów.  



W przypadku rozegrania 4 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony.  

 

9. POSTÓJ SPRZĘTU  
Wszystkie łodzie i sprzęt mogą "nocować" na terenie Bazy LGR, Rozpłucie I 10B 

 

10. NAGRODY i PUCHARY 
Przewidziane są nagrody dla pierwszych trzech załóg, dyplomy oraz puchar dla zwycięzców. 

 
 

11. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI  
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. 

 
 

12. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 
Uczestnicy mogą skorzystać z terenu Bazy (namioty, kampery), posiadamy toalety, kuchenkę i grilla. 
Możemy zapewnić nocleg 3 załogom w pokojach "U Rysiaczka" w cenie 50 zł od załogi za regaty. W 

odległości 100 metrów od Bazy znajduje się zaprzyjaźniona jadłodajnia serwująca "domowe" całodzienne 
wyżywienie. W razie pytań prosimy o kontakt, Jerzy Czerwiński numer telefonu to 501349412 

Prosimy lokalne załogi posiadające działki w okolicy o nocleg poza terenem Bazy. 
 

PROGRAM REGAT 
 

1 lipca  ( piątek ) 
 

- możliwość przyjazdu zawodników w godzinach popołudniowych na teren Bazy, taklowanie jachtów, 
ognisko integracyjne 

 
2 lipca ( sobota ) 

 
- 9.00 do 10.30 rejestracja zawodników 

- 11.00 odprawa sterników 
- 11.30 start do pierwszego wyścigu 

- po wyścigach posiłek regeneracyjny 
 

3 lipca ( niedziela ) 
 

- 10.30 start do kolejnych wyścigów 
- 14.00 posiłek regeneracyjny 

- 15.00 zakończenie regat 
 
 
 
 

 

Z żeglarskim pozdrowieniem 

Jerzy Czerwiński 

 


