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Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie  
OPTY RACE 2019 

Puchar Śląska w klasie Omega 
Regaty katamaranów 

Regaty jachtów kabinowych 
Regaty w klasie Optimist 

Regaty współfinansowane ze środków powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego 

 
 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 
 

Organizatorem regat jest Yacht Club OPTY przy współpracy z  
Powiatem Bieruńsko - Lędzińskim, Gminą Chełm Śląski, Miastem Imielin. 

Regaty będą rozgrywane na zalewie Dziećkowice II 
w dniach 11 - 12 maja 2019 r. 

 
1 PRZEPISY 

1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa 

         ISAF .  

 

2 REKLAMOWANIE  

2.1  Jachty mogą być zobowiązane do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat, dostarczonych  

          przez organizatora.  

 

3 WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA i KLASY 

3.1 Zgłoszenia należy dokonać na podstawie formularza dostępnego w biurze regat.  

3.2 Regaty dla poszczególnych konkurencji zostaną rozegrane w terminach określonych  w Instrukcji 

         Żeglugi.  

3.3 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących 

         dokumentów:  

 dowód wpłaty wpisowego do regat; 

 ubezpieczenie OC chroniące uczestników podczas regat,  

 

4 WPISOWE DO REGAT  

4.1 Wpisowe do regat wynosi: 

 Klasa Omega 50 zł  

 Katamarany 50 zł  

 Jachty kabinowe 50 zł 

 Optimist - zwolnione z wpisowego  

 

5 FORMAT 

5.1 Regaty rozgrywane będą w formacie serii wyścigów.  

 

6 PROGRAM  

6.1 Zgłoszeń należy dokonać w biurze regat w dniu 10.05.2019, w godzinach 17.00 - 20.00, oraz w dniu  

                 11.05.2019, w godzinach 8.00 – 10.00 

6.2 W ostatnim dniu regat żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 13.00. 

6.3 Każdego dnia regat starty do wyścigów planowane są o godz. 11.00.  

6.4 Ceremonie zakończenia regat odbędą się w dniu 12.05.2019 o godz.14.00.  
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7 MIEJSCE REGAT  

7.1 Miejscem organizacji regat będzie Ośrodek Żeglarski Yacht Club Opty Chełm Śląski ul. Leonida Teligi 2. 

7.2 Wyścigi będą rozgrywane na zalewie Dziećkowice II.  

7.3 Lokalizacja tras regatowych będzie podana w Instrukcji Żeglugi.  

 

8 TRASY  

8.1 Trasy wyścigów określone zostaną w Instrukcji Żeglugi.  

 

9 PUNKTACJA 

9.1 Punktacja zostanie określona w Instrukcji Żeglugi.  

 

10 POSTOJOWANIE SPRZĘTU  

10.1 Wszystkie jachty i sprzęt mają obowiązek stacjonować w miejscach określonych przez Organizatorów.  

 

11 KOMUNIKACJA RADIOWA  

11.1 Będąc w wyścigu jachty nie mogą wykorzystywać transmisji radiowych, wiadomości tekstowych 

                i telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających łączność.  

 

12 NAGRODY  

12.1 Zawodnicy, którzy zajmą miejsce 1-3 w poszczególnych konkurencjach otrzymają nagrody 

                okolicznościowe  

 

13 PRAWA DO WIZERUNKU  

13.1 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.  

13.2 Zawodnicy mogą mieć obowiązek udzielania wywiadów podczas regat. 

 

14 ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI  

14.1 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.  

 

15 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE  

15.1 noclegi:  

 bezpłatne pole namiotowe na terenie ośrodka  

 Hotel Adria (ok. 10 km. od Y.C Opty www.hoteladria.pl  

 Hotel Pinocy (ok. 10 km. od Y.C Opty) www.pinocy.com.pl/hotel  

 Baza Agroturystyczna (ok. 4 km. od Y.C Opty) www.bazaagroturystyczna.pl 

 Rezerwacji noclegów uczestnicy dokonują we własnym zakresie  

15.2 wyżywienie  

 na terenie Ośrodka Żeglarskiego działa Tawerna Włoska Wioska, która oferuje posiłki  

         (śniadania, obiady, kolacje) w dniach rozgrywania regat Tawerna czynna w godz.: 8.00 – 24.00  

 

16 INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE  

 Komandor Bogdan Jankowski - komandor@ycopty.pl, tel.: 501 258 978  

 Wicekomandor Wiesław Tabor - organizacja@ycopty.pl, tel.: 603 333 588 


