
 

Zawiadomienie o regatach 

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 

województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego 

w klasie Optimist B 

Zalew Siemianówka 2022 

 

Organizator: Uczniowski Klub Żeglarski “SIÓDEMKA” z siedzibą w Białymstoku 

Współorganizator: Podlaska Federacja Sportu w Białymstoku 

 

1. TERMIN I MIEJSCE REGAT 

Regaty odbędą się w dniach 10-11 września 2022 roku na wodach Zalewu Siemianówka, 

na plaży w Starym Dworze, w gminie Narewka.  

 

2. ORGANIZATOR 

Organizatorem regat jest Uczniowski Klub Żeglarski “SIÓDEMKA” z siedzibą w 

Białymstoku przy współpracy Podlaskiej Federacji Sportu w Białymstoku i  Urzędu Gminy 

Narewka.  

Strona regat: https://www.upwind24.pl/regatta/mmm-2022-2022 

 

3. PRZEPISY 

Regaty rozgrywane będą zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach 

Regatowych Żeglarstwa ISAF edycji 2021-2024 oraz zgodnie z Regulaminem PSKO, a 

także instrukcją żeglugi i komunikatami Organizatora i Sędziego. 



 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA 
 

4.1. Regaty będą rozgrywane w klasie Optimist gr. B 

4.2. Zgłoszeń należy dokonać poprzez stronę internetową https://www.upwind24.pl do 

dnia 09.09.2022 roku. Zgłoszenia on-line traktowane są jako finalne. Jedynie 

zawodnicy wezwani przez organizatora komunikatem na tablicy on-line będą musieli 

zgłosić się do biura regat w budynku na plaży w Starym Dworze w terminie 

przewidzianym w punkcie 6 na rejestrację zgłoszeń. Zgłaszając się w systemie 

zawodnik/trener deklaruje prawdziwość podanych danych. 

 

5. WPISOWE 

Brak wpisowego. 

 

6. WERYFIKACJA NA MIEJSCU REGAT 

6.1. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do weryfikacji swojego numeru na żaglu z ww. 

listą zgłoszeń. Jeśli zawodnik startuje z innym niż wcześniej zgłaszanym numerem 

zobowiązany jest do poinformowania o tym biuro regat nie później niż do godziny 

9.30 w dniu 10.09.2022 r., w innym przypadku będzie klasyfikowany jako DNC. 

6.2. Podczas procedury weryfikacyjnej w miejscu regat, osoby wezwane przez 

organizatora obowiązuje posiadanie następujących dokumentów: 

- aktualne badania lekarskie, 

- licencja sportowa zawodnika PZŻ, 

- ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 2.000.000 EUR, 

- licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeżeli dotyczy), 

- potwierdzenie opłacenia aktualnych składek  

  



 

7. PROGRAM REGAT 

09.09.2022 

godz. 19.00 – 20.00 – weryfikacja zgłoszeń w biurze regat 

10.09.2022 

godz. 08.30 – 09.30 – weryfikacja zgłoszeń w biurze regat 

godz. 09.30 – odprawa z trenerami 

godz. 11.00 – start do 1 wyścigu 

11.09.2022 

godz. 10.00 – start do 1 wyścigu 

godz. ok. 15.00 – zakończenie regat 

W dniu 11.09.2022 r. żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o 

godz. 13.00. 

 

8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI 

Komunikacja pomiędzy organizatorem, komisją sędziowską i innymi podmiotami 

biorącymi udział przy organizacji regat, a zawodnikami oraz trenerami (instrukcja żeglugi, 

komunikaty, listy startowe, wyniki, prognoza pogody, sprawy techniczne) będzie 

prowadzona wyłącznie za pośrednictwem tablicy ogłoszeń strony regat. 

 

9. TRASA REGAT 

Trasa regat zostanie podana w Instrukcji Żeglugi. 

 

10. SYSTEM PUNKTACJI, FORMAT REGAT 

10.1. W regatach stosuje się System Małych Punktów. 

10.2. Planuje się rozegranie 7 wyścigów. Regaty będą ważne przy rozegraniu 1 wyścigu, 

po 4 wyścigach jeden najgorszy rezultat zostanie odrzucony. 

 

 



 

11. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW 

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają 

akredytacji organizatora regat podczas procedury weryfikacyjnej. 

 

12. NAGRODY 

W poszczególnych klasach i kategoriach za zajęcie miejsc I-III zwycięzcy otrzymają 

puchary oraz nagrody rzeczowe. Regulamin nagród zostanie podany 10.09.2022 r. 

 

13. PRAWA DO WIZERUNKU 

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na: 

a. bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas 

zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach 

dotyczących regat; 

b. przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu do regat dla celów 

przeprowadzenia zawodów, przez administratora danych osobowych – Uczniowski Klub 

Żeglarski „Siódemka” z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 78, której akta 

rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, pod nr KRS 

0000297146, uczestnik został pouczony, iż podanie danych jest dobrowolne, lecz 

konieczne do udziału w regatach oraz że przysługuje mu prawo dostępu do treści jego 

danych i ich poprawiania; 

c. umieszczenie danych w publicznie dostępnym wykazie: wyniki regat, listy startowe.  

Zgoda dotyczy następujących danych: - imienia/imion i nazwiska,- nr i daty ważności 

licencji,  daty urodzenia. 

 

14. 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. 

 

15. OSOBY DO KONTAKTU 

Andrzej Małachowski 505 615 641 

Marek Podziewski 504 482 717 

Zbigniew Michalski 502 307 190 



 

16. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 

Zakwaterowanie i wyżywienie Kluby rezerwują we własnym zakresie. 

 

Możliwe zakwaterowania: 

 

 Noclegi Carino Latkowski Roman 

http://noclegi-siemianowka.pl/ 

tel.: +48 502 265 487 

 Gospodarstwo Agroturystyczne Bora-Zdrój 

http://www.bialowieza.borazdroj.pl/ 

tel: +48 693 674 840 

 Stanica Kajakowa Narewka 

http://stanica.narewka.pl/ 

tel: +48 85 685 80 62 

 https://www.agrokwatera.eu/nasze-kwatery.html 

 https://e-turysta.pl/noclegi-michalowo-pow-bialostocki/ 

 

17. Wypożyczenie sprzętu pływającego 

Informujemy, że istnieje możliwość wynajęcia sprzętu pływającego na terenie 

rozgrywanych regat. Cennik dostępny tutaj: https://www.extremewater.pl/cennik.html. 

Dla uczestników regat 10% bonifikata. 
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