
o wyścigach na kajakach, łódkach wiosłowych i regatach
żeglarskich w Janowie Lubelskim,

w ramach imprezy „Pożegnanie wakacji w Zoomie Natury”,

które odbędą się 19 września 2021 roku
na zbiorniku wodnym  „Zalew” w Janowie Lubelskim.

1.  Organizatorem wyścigów na kajakach, łódkach wiosłowych oraz regat 
żeglarskich jest: Janowski Ośrodek Kultury przy udziale Klubu Żeglarskiego 
„ZEFIR” w Janowie Lubelskim. 

2. Wyścigi na kajakach, łódkach wiosłowych oraz regaty żeglarskie będą 
rozgrywane na zbiorniku wodnym  „Zalew” w Janowie Lubelskim (załącznik 
graficzny jak niżej),  w dniu 19 września 2021 r. Otwarcie wyścigów i regat 
nastąpi o godzinie 13 00.

3. Zgłaszanie do wyścigów i regat do godziny 13 15. Planowane rozpoczęcie 
wyścigów i regat o godzinie 13 30.

4. Portem wyścigów oraz regat będzie przystań Klubu Żeglarskiego „ZEFIR” 
w Janowie Lubelskim ul. Turystyczna 1. 

5. Regaty żeglarskie rozegrane zostaną w klasie Open. Punktacja będzie zgodna 
z przepisem A 4.1 (PRŻ) z uwzględnieniem wyrównania czasowego.

6. Regaty zostaną rozegrane w oparciu o zawiadomienie o regatach, 
instrukcję żeglugi oraz Przepisy Regatowe Żeglarstwa PZŻ. 

7. Z instrukcją żeglugi należy się zapoznać i podpisać oświadczenie 
o zapoznaniu się i akceptacji ustaleń w niej zawartych. Instrukcja żeglugi 
będzie dostępna po zgłoszeniu udziału w regatach na terenie przystani Klubu.

8. Udział w wyścigach i regatach jest darmowy. Zgłaszający się do wyścigów 
regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku 
przez Organizatorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie 
trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

9. Wszyscy uczestnicy biorą udział w wyścigach i 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.

10. Każdy uczestniczący w regatach powinien być ubezpieczony i posiadać ważne 
ubezpieczenie na czas regat. Niepełnoletni uczestnik musi posiadać 
ubezpieczenie i posiadać również zgodę rodziców. 
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11. Podczas wyścigów i regat każdy z uczestników musi na sobie mieć 
kamizelkę asekuracyjną a jeżeli nie posiada karty pływackiej kamizelkę 
ratunkową.  

12. Zgłoszenia do wyścigów oraz regat można dokonać w siedzibie Klubu 
Żeglarskiego  „ZEFIR” w Janowie Lubelskim przy ul. Turystycznej 1 u 
Komandora Klubu Antoniego Sydora poprzez wpis na listę uczestników regat lub

u Przewodniczącego Regat Krzysztofa Zbiżka tel, 667876682  do dnia 2021-09-
19 do godziny 11 00. 

13. Wyścigi rozgrywane będą na trasach przedstawionych (wraz z opisem znaków, 
ich kolejności oraz sposobem okrążania i mijania), na odprawie sterników. 
Wszystkie inne komunikaty umieszczone będą również na tablicy ogłoszeń.

14. Przewiduje się rozegranie w regatach 3 wyścigów z 1 okrążeniem w zależności 
od pogody i siły wiatru. Do końcowego wyniku będą brane wyniki ze wszystkich 
wyścigów. 

15. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu z 1 okrążeniem. 

16. Start do 1 wyścigu planowany jest o godz. 13 30. 

17. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu ostatniego wyścigu regat po 
przeliczeniu punktacji przez komisję regatową na terenie portu regat.

18. Wszyscy zawodnicy wyścigów i  regat otrzymują pamiątkowe dyplomy.

19. Sposób przeprowadzenia wyścigów i regat uzależnia się od warunków 
pogodowych.

20. W przypadku złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających rozegranie 
wyścigów, regaty zostaną anulowane. 

Przewodniczący                                                          Komandor 
Komisji Regatowej                                                      Klubu Żeglarskiego „ZEFIR”

Krzysztof Zbiżek                                                          Antoni Sydor    
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