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Zawiadomienie o regatach 
OPTY RACE 2020 – Puchar Śląska w klasie OMEGA 

4-5 lipca 2020 r. Zalew Dziećkowice II 
 
1.Termin i miejsce regat: 
Regaty odbędą się w dniach 4-5 lipca 2020 r. na  Zalewie Dziećkowice II, bazą imprezy będzie ośrodek żeglarski Yacht Club OPTY 
zlokalizowany w Chełmie Śląskim przy ul. Leonida Teligi 2 
 
2.Organizator regat: 
Yacht Club OPTY we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Bieruniu, Gminą Chełm Śląski, Miastem Imielin   
koordynator regat Jacek Ślusarczyk tel. 606 728 341  
 
3.Przepisy: 
Regaty będą rozgrywane zgodnie z PRŻ 2017-2020 z przepisami klasowymi Związku Klasy Omega i instrukcją żeglugi oraz Zasadami 
Organizacji Żeglarskich Regat Sportowych w klasach amatorskich nie objętych systemem rywalizacji sportowej PZŻ. Ustawa z dnia 
21.12.2001r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz. 43 z 2001r.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06. maja 1997r.w sprawie 
określenia warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne (Dz.U. nr 57, poz. 358 z 1997r.), Regulaminem Pucharu Śląska w 
klasie OMEGA 
 
4.Uczestnictwo w regatach: 
Załogi jachtów startujących w regatach muszą spełniać następujące warunki: 
a. sprzęt - wymogi przepisów klasowych  
b. uprawianie żeglarstwa zgodnie z przepisami PZŻ 
c. wpłata wpisowego 
d. ubezpieczenie OC, obejmujące zdarzenia wynikłe podczas wyścigów 
 
5.Klasa i kategorie: 
Prowadzone będą następujące klasy: 
Klasa Omega Standard  
 
6. Zgłoszenia: 
a. zgłoszenia przyjmowane będą w dniu 4 lipca 2020 r. w godzinach 8.00-10.00 w Biurze Regat przy bosmanacie na formularzu Organizatora  
b. wpisowe do regat wynosi 50 PLN – płatne podczas rejestracji 
c. wraz z przyjęciem zgłoszenia uczestnicy otrzymają instrukcję żeglugi 
 
7. 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. 
 
8. Prawo do wizerunku  
Zawodnicy zgłaszający się do regat wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora i partnerów podczas 
zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat  
 
9. Nagrody i program regat. 
Puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe - pula 5000 PLN.  
 
Program regat: 
 
04.07.2020  sobota 
08.00  zgłoszenia zawodników 
10.00  uroczyste otwarcie regat 
12.00  planowany start do pierwszego wyścigu 
16.00  biesiada żeglarska 
20.00  koncert zespołu DRAKE 
 
05.07.2020 niedziela 
10.00 planowany start do pierwszego wyścigu  
15.00 zakończenie regat - wręczenie pucharów oraz nagród 
Regaty współfinansowane ze środków Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego  


