ZAWIADOMIENIE O REGATACH
55 DŁUGODYSTANSOWE REGATY NA WIŚLE 2020
15 sierpień 2020 r.
Pod patronatem Związku Miast Nadwiślańskich
I. Cel regat
1. Kontynuacja wieloletniej tradycji, datującej się od 1936 roku, rozgrywania regat na
rzece Wiśle. Długodystansowe Regaty Żeglarskie przyczyniają się do odwrócenia
naszych miast „TWARZĄ DO WISŁY”.
2.Impreza ma charakter otwarty. Organizatorzy dostosowali podział klas do potrzeb
żeglarzy jachtów wyczynowych oraz wszystkich typów jednostek turystycznych.
II. Organizatorzy
1. Toruński Okręgowy Związek Żeglarski
III. Współorganizatorzy
1. Miasto Toruń;
2. YKP Bydgoszcz;
3. Nadwiślańska Organizacja Turystyczna.
IV. Baza Regat
1. Przystań Toruń ul. Popiełuszki 1;
2. Plaża gminna Bobrowniki;
V. Przepisy
1. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:
1/ Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017- 2020;
2/ Instrukcją Żeglugi Sędziego Głównego Regat;
3/ Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii;

a także :
- sytuacją, dotyczącą rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2;
- wytycznymi PZŻ;
VI. Licencja
Regaty posiadają licencję PZŻ;
VII. Klasy
1. Regaty zostaną przeprowadzone w klasach:
1/ Omega;
2 / Puck
3/ Jachty Kabinowe
4/ Wolna;
5/ Klasa samorządowa / samorządowcy - jachty Puck
2. Ilość jachtów w poszczególnych klasach, konieczna do uznania regat za ważne - 4
(cztery); klasa samorządowa - 2 / dwa/ ;
VII. Zgłoszenia do regat
1.Elektronicznie do dnia 14 sierpień godzina 20.00 na adres e-mail: biuro@tozz.org.pl
oraz jaskula54@o2.pl,
2. W dniu regat do godz. 08.00 - w Biurze Regat
3. Druk zgłoszenia dostępny będzie na stronie TOZŻ;
VIII. Wpisowe do regat
1. W wysokości 150 zł od jachtu.
2. Wpisowe przyjmowane będzie tylko w postaci:
- wpłaty na konto TOZŻ nr 86 1160 2202 0000 0000 5530 5552 – tytuł „ 55 DRnW
i nazwisko Sternika”;
- w dniu regat wpłaty gotówkowej;
IX. Trasa Regat
1. Regaty zostaną przeprowadzone w jednym etapie na Rzece Wisła;
2. Start - plaża wiślana gmina Bobrowniki - godz.09:00
3. Meta - na wysokości Przystani Toruń

X. Instrukcja Żeglugi
Będzie dostępna dla zawodników na odprawie Sterników i Załóg w dniu 15 sierpnia
2020r.
XI. Otwarcie regat
1. Uroczyste otwarcie regat odbędzie się w sobotę 15 sierpień 2020r. o godzinie 08:30
- plaża gmina Bobrowniki;
2. Odprawa sterników godz.08:30;
XI. Protesty
1. Protesty powinny być złożone na właściwych formularzach w Biurze Regat w ciągu
1 godz. od chwili zakończenia wyścigu;
2.Czas i miejsce rozpatrywania protestów podane będzie oddzielnym komunikatem w
ciągu 30 min. po upływie czasu protestowego;
3. Zestawienie protestów, informujące zawodników o protestach, w których występują
jako strona lub są zgłoszeni jako świadkowie, zostanie wywieszone w Biurze Regat w
czasie jak w pkt. 2;
XII. Nagrody
1.Zawodnicy sklasyfikowani w klasach na miejscach I ÷ III otrzymają puchary;
2. Wszyscy uczestnicy regat otrzymają dyplomy;
3. Wszyscy zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe / losowanie nagród /;
3. "Puchar Wisły" otrzyma załoga, która zwycięży w wyścigu / bez względu na klasę/;
4." Nagroda Główna Regat" / bon do realizacji w sklepie żeglarskim - losowana;
XIII. Obowiązek przestrzegania przepisów
1. Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania n/w przepisów
żeglugowych:
1/ Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz. 43 z
2001 r. z późn. zm.);
2/ Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na
obszarach wodnych (Dz. U. 2011 Nr 208 poz.1240 z późn. zm.);
3/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie
przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. nr 212, poz.2072
z 2003 r.);
XIV. Obsługa steru
Osoba zgłoszona, jako sternik jachtu, zobowiązana jest do osobistego prowadzenia
(„obsługiwania urządzenia sterowego") jachtu, będącego w wyścigu;

XV. Prawo do wizerunku
Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie
przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, imienia, nazwiska i głosu w
środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i
promocji regat;
XVII. Odpowiedzialność
1.Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko - Organizator nie
przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób, albo śmierć
wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach;
2.Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatora nie zwalnia
uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę
spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach;
XVIII. Oznakowanie jachtów
Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne
w postaci numerów startowych - dostarczonych przez Organizatora - naklejonych na
obu burtach w części dziobowej jachtu.
XIX. Ubezpieczenie
1.Organizator z przyczyn od siebie niezależnych, nie zapewnia przed regatami,
możliwości dokonania ubezpieczeń na czas regat;
2.Sprzęt (jachty) i wyposażenie ubezpieczają armatorzy we własnym zakresie;
XX. Informacje dodatkowe:
1. Możliwy jest czarter jachtu typu PUCK – rezerwacja mailowa jaskula54@o2.pl;
2. Kontakt :
- Prezes TOZŻ - Andrzej Podhalański – 605 745 335,
- Komandor Regat - Maciej Jaskuła – 502 323 408;
- Sędzia Główny Regat – Krzysztof Kranciszewski - 608 728 648

Organizator

