
 

  

 

                         

   

                                

  
FINAŁ PUCHARU POLSKI KLASY LASER 

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w klasie Laser 4.7 
Mistrzostwa Polski Masters w klasach  

Laser Standard i Laser Radial 

Giżycko, 02.10 – 04.10.2020 
 
ZAWIADOMIENIE O REGATACH  
1. TERMIN I MIEJSCE REGAT  
Regaty odbędą się w dniach 2-4 października 2020 w Giżycku na wodach jeziora Niegocin, 
port regat: EKOMARINA Giżycko [www.ekomarinagizycko.pl].  
2. ORGANIZATOR  
Organizatorem regat jest Giżycka Grupa Regatowa [ggr.com.pl] przy współpracy z Portem 
EKOMARINA Giżycko i Polskim Stowarzyszeniem Klasy Laser.  
Strona regat: www.upwind24.pl/final-laser-2020 
3. PRZEPISY  
Regaty rozgrywane będą zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych 
Żeglarstwa WS edycji 2017-2020.  
4. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA  
4.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy klasy Laser 4.7, Laser Radial oraz Laser 
Standard, posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień WS.  
4.2 Wpisowe w przypadku zgłoszenia i wpłaty w terminie do 25.09.2020 we wszystkich  
klasach wynosi 150 zł. 
Opłaty wpisowego należy dokonać poprzez platformę Upwind24 lub bezpośrednio  
na rachunek bankowy organizatora Giżyckiej Grupy Regatowej  
nr 38 2030 0045 1110 0000 0257 5450.  
 
 



 

  

 

                         

5. ZGŁOSZENIA  
5.1. Zgłoszeń należy dokonać do dnia 25.09.2020 na stronie:  
https://www.upwind24.pl/final-laser-2020 
Niedopełnienie zgłoszenia wstępnego i wpłaty w ww. terminie skutkuje podwyższeniem 
wpisowego o 50%.  
Zgłoszenia drogą internetową są zgłoszeniami finalnymi. Nie ma możliwości 
zgłaszania się i opłacenia wpisowego w biurze regat. Zgłaszając się w systemie 
zawodnik/trener deklaruje prawdziwość wpisanych danych. 
Podczas procedury zgłoszeniowej obowiązuje podanie danych na podstawie 
następujących dokumentów: 
- aktualnych badań lekarskich (dotyczy tylko zawodników polskich do 21 roku życia,      
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 27 lutego 2019)  
- licencji sportowej zawodnika PZŻ  
- ubezpieczenia OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR  
- licencji ILCA 2020  
- licencji PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).  
6. PROGRAM REGAT 
 
 
czwartek 01.10                                     

 
 
17.00 – 20.00  
 

 
 
odbiór pakietów startowych   

 
piątek 02.10 
 

 
8.00 – 8.30  
9.30  
10.55  
 

 
odbiór pakietów startowych 
odprawa trenerów i kierowników ekip  
sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia  
 

 
sobota 03.10 
 

 
10.55  

 
sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia  

 
niedziela 04.10  

 
10.25 
ok. 16.00  
 

 
sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia 
uroczystość i zakończenie regat  
podsumowanie Pucharu Polski Klasy Laser  
 

 
7. INSTRUKCJA ŻEGLUGI  
Instrukcja żeglugi zostanie udostępniona na stronie regat:  
www.upwind24.pl/final-laser-2020 .  
8. TRASA REGAT  
Trasa regat zostanie podana w instrukcji żeglugi.  
9. SYSTEM PUNKTACJI, FORMAT REGAT  
9.1 Stosowane będą systemy punktacji określone w Przepisach Regatowych Żeglarstwa WS 
edycji 2017-2020.  
9.2 Planowane jest rozegranie 9 wyścigów w trakcie finału PP i MP Masters i 11 w trakcie 
MP Juniora Młodszego. 
Regaty finału PP zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu.  
Mistrzostwa Polski Juniora Młodszego będą ważne po rozegraniu 3 wyścigów.  
W przypadku rozegrania 3 i więcej wyścigów jeden najgorszy rezultat jachtu zostanie  
odrzucony.  
10. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW  
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają 
akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.  
 



 

  

 

                         

11. NAGRODY  
Regulamin nagród podany zostanie osobnym komunikatem organizatora.  
12. PRAWA DO WIZERUNKU  
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku 
przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie  
trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.  
13. 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.  
14. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE  
Wojciech Caban tel. 506 943 630 
Adam Fabisiak tel. 50101990713 
e-mail: wiatr@ggr.com.pl  
15. ZAKWATEROWANIE  
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku tel. 874285265, 
www.gizycko.turystyka.pl 
  

  
  

  
 

 

 

 
 

 

 
  

 

          
 


