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ZAWIADOMIENIE O REGATACH

XL
Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie

o „Puchar Jesiennej Bryzy”

W klasach : T-1, T-2, T-3, Orion, Spark, Omega 

                         

Drzewoszewo 28– 29 września 2019r.
j. Bytyń Wielki

             



Organizatorzy regat:         - Turystyczny Klub Żeglarski „Bryza” 
                                             - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
                                             - Gmina Mirosławiec,

         
Patronat Honorowy:           -  Piotr Pawlik  - Burmistrz Gminy i Miasta Mirosławiec

           -  Olgierd Geblewicz - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

-  Bogdan Wankiewicz Starosta Powiatu Wałeckiego

                                   -  Dariusz Gościński -  Prezes POZŻ

Patronat medialny:               -  www. pilskiozz.trz.pl,   T V L Trzcianka,     Tygodnik Notecki 

                                              

Sponsorzy:   Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,  

             Gmina i Miasto Mirosławiec, Starostwo Powiatowe Wałcz, 

                       „Keja” Mirosławiec,  Optyk Stawiński, Przemysław Jura, Krzysztof Karpiński, 

                         Stacja Paliw BP Trzcianka S.C.  Adam Wojnicki,  Piotr Ratajczak

1.Termin i miejsce:  28-29.09.2019  Przystań – TKŻ”Bryza” w Drzewoszewie (j. Bytyń Wielki)

2. Regaty zostaną rozegrane w klasach : T-1, T-2, T-3, Orion, Spark, Omega 

3. Sposób przeprowadzenia regat

 Wg  PRŻ  ISAF  2017-2020,  przepisów  klasowych  jachtów  klasy  T,  niniejszego  zawiadomienia,  przepisów
klasowych oraz na podstawie Instrukcji Żeglugi, 

 Instrukcja żeglugi  opublikowana zostanie na tablicy KS w bazie regat 27.09.2019 o godz. 193:0 
 W klasach T1, T2 zastosowana zostanie „formuła wyrównawcza przepisów  klasowych jachtów klasy T. 
 Limit jachtów w klasach: trzy. Jachty nie pełniające tego warunku zostaną przydzielone do klas startujących z

przelicznikiem czasowym. (np. jacht z T3 do T2; lub T2 do T1)
 Przewiduje się przeprowadzenie w każdej klasie 5 wyścigów, rodzaj tras oraz akwen wg uzgodnień organizatora

oraz SG.
 Regaty w klasie będą ważne jeżeli przeprowadzone zostaną minimum jeden
 Ramowy diagram  trasy  na  dany dzień  regat  podany będzie  na  tablicy  KS.  Układ  trasy  dla  poszczególnych

wyścigów może być sygnalizowany na statku KS („z wody”) zgodnie z ISAF.
 Każdy  sternik  zgłoszonego  jachtu  na  życzenie  KS  będzie  musiał  udokumentować  parametry  techniczne

zgłaszanego jachtu. 

4. Biuro i Port regat:     Baza TKŻ Bryza, Drzewoszewo. J. Bytyń Wielki.
                                         Piotr Wiśniewski     tel:606 519 183 
                                         Adam Wojnicki       tel 501 646 222

5. Zgłoszenia:    Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze regat  w dniu 27.09.19r w godzinach 19:30-
20:00  oraz w dniu 28.09.2019 w godzinach 08:30-09:45. Druki zgłoszeń  dostępne będą w biurze
regat lub na stronie internetowej :  www. PilskiOZZ.trz.pl

6. Opłata startowa: Wpisowe do regat wynosi – 50zł/jacht 

7. Organizator udostępnia nieodpłatnie:   

-  parking  dla  samochodów  i  przyczep,  sanitariaty,  pole  namiotowe,  postój  przy  brzegu
i pomostach. Slip do wodowania jachtów płatny na terenie WOPR. 

     - ze względu na przepisy rezerwatowe – na jeziorze Bytyń Wielki nie mogą być     
        eksploatowane łodzie motorowe i silniki  spalinowe. Zakwaterowanie i wyżywienie uczestnicy    
        organizują we  własnym zakresie



8. Otwarcie regat: uroczyste otwarcie regat odbędzie się w sobotę 28 września 2019r. 
      o godzinie 10:00 na przystani TKZ Bryza

9. Start do I wyścigu: planowany jest na godzinę 12:00 w sobotę 28 września 2019r.

Starty do kolejnych wyścigów: zgodnie z komunikatami Sędziego Głównego.

10. Nagrody:  -  zawodnicy  sklasyfikowani  w  klasach  na  miejscach  I  -  III  otrzymuj  ą  puchary

i dyplomy, każdy sternik regat będzie brał udział w losowaniu nagród rzeczowych.

11. Pozostałe przepisy żeglugowe: załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania n/w
przepisów żeglugowych:

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz. 43 z 2001 r.);
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków 

bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne.(Dz.U. nr 57, poz.358 z 1997 r.);.
 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.).

12. Sternik jachtu: osoba zgłoszona jako sternik jachtu zobowiązana jest  do osobistego prowadzenia
(„obsługiwania  urządzenia  sterowego")  jachtu  będącego  w  wyścigu.  Sternik  musi  posiadać  co
najmniej patent żeglarza jachtowego PZŻ.

13. 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. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez
Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę
spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą  z udziału w regatach.

14. Niepełnoletni  zawodnicy  muszą  posiadać  pisemną  zgodę  rodziców  lub  opiekuna  na  udział  w
zawodach.

15. Ubezpieczenie:  sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów 
polisę OC, obejmującą  w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów

16. Baza  noclegowa  w  Drzewoszewie: Ośrodek  Żeglarski  Philips  Lighting  Piła  w
Drzewoszewie,Andrzej Bocian - 67/ 258 71 21 kom.0 604 417 783,Baza Żeglarska Pilski OZŻ - KŻ
Kliwer Piła w Drzewoszewie. 

17. Kierownictwo Regat:

Piotr Wiśniewski-       tel. 606 519 183 Skarbnik TKZ Bryza

Hieronim Kubik  tel. 515 227 463 Sędzia Główny  Regat 

Adam Wojnicki           tel 501 646 222  Prezes TKŻ Bryza 

   

       W imieniu TKŻ „Bryza”

         Serdecznie wszystkich zapraszamy



RAMOWY PROGRAM 

XL Ogólnopolskich Regat Żeglarskich o „Puchar Jesiennej Bryzy”.
Drzewoszewo J. Bytyń Wielki  - Baza TKŻ Bryza 

PIĄTEK  27 wrzesień  2019r.
Dzień techniczny

16:00 - Przyjazdy uczestników
17:00 - Rozpoczęcie prac przy jachtach
19:30  20:00 - Rejestracja zawodników do Regat

SOBOTA  28 wrzesień  2019 r.

08:30  09:45 - Rejestracja zawodników do Regat
10:00 - Uroczystość otwarcia Regat ( Tkż Bryza)
Ok. 10:45 – Zaraz po otwarciu odprawa sterników, przy tablicy ogłoszeń KS. 
11:15 - Wypłynięcie jachtów na linię startu
12:00 – START DO I WYSCIGU, kolejne wyścigi wg komunikatu KS

ok 16:30 (po zakończeniu wyścigów) gorąca zupa dla zawodników spływających z wody-(teren TKZ 
Bryza)

20:00 -22:00 - Zespół Grający  oraz   - (teren TKZ Bryza)  

22:00-........ Gitary, piwo, smyczki, piwo,  shanty, piwo 
               

NIEDZIELA  29 wrzesień  2019 r.

10:00  – Start do kolejnych wyścigów ( wg komunikatów KS)

15:00  - Uroczyste zakończenie XL Ogólnopolskich Regat Żeglarskich o „Puchar Jesiennej Bryzy”
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