
 

 

 

OTWARTE ELIMINACJE DO MISTRZOSTW POLSKI F5E 

KUJAWIAK CUP 
WŁOCŁAWEK 26-27.05.2018 

MIEJSCE REGAT: 
PRZYSTAŃ NA ZALEWIE WŁOCŁAWSKIM uL. PŁOCKA 191B 
 
ORGANIZATORZY: 
KOŁO MODELARSKIE TAJFUN 
KLUB SPORTOWY AQUA 
 
PRZEPISY: 
Obowiązują przepisy regatowe  NAVIGA 2012 
Opłata protestowa 100 pln. 
Regulamin imprez sekcji F5 na 2015r. 
Instrukcja żeglugi 2015r. 
System regat HMS, MSS 
Wyścigi będą rozgrywane przy minimum 1.6 m/s średniej prędkości wiatru. 
Opłata organizacyjna: 
Młodzik, Junior 20 pln. Seniorzy 40 pln 
Kategorie: młodzik, junior, senior, senior 60+, zespołowo 
Nagrody: 
Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I - III otrzymają puchary i dyplomy. 
 
PROGRAM REGAT 
 
SOBOTA 26.05.2018 NIEDZIELA 27.05.2018 
8:45 – 9:45 Rejestracja zawodników 9:15- 13:30 Start do kolejnych wyścigów 
10:00 Uroczyste otwarcie regat, 13:45 Obiad 

odprawa zawodników ok. 14:15 ogłoszenie wyników,  
10:30 Start do pierwszego wyścigu wręczenie nagród i zakończenie  
13:30 – 14:30 Przerwa obiadowa regat  
14:30 – 18:00 Kolejne wyścigi 
18:15 Spotkanie przy ognisku 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zastrzeżenia odpowiedzialności: 
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. 
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. Organizator nie przyjmuje żadnej 
odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu, lub osób albo śmierć wynikłe w 
związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach. 
Prawo do wizerunku: 
Zawodnik zgłaszający się do regat wyraża zgodę na bezpłatne 
wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska 
i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących 
regat w celu ich reklamy i promocji. 
 
Informacje dodatkowe: 
kol. J.Lipiński e-mail 1asterix@wp.pl tel. 503368815. 
 
Proponowane noclegi sprawdzone najbliżej miejsca regat. 
Samodzielna rezerwacja noclegu, hasło radiojachting. 
 
Hostel Arsenał ul. Barska 44 tel. 606582795 
Pokoje: 
2os – 90 pln 
3os – 115 pln 
4os – 140 pln 
 
Hostel Phoenix ul. Chopina 6 tel. 54 2322368 / 723444222 
Pokoje: 
2os – 109 pln 
3os – 139 pln 
4os – 169 pln 
 
Możliwość noclegu na przystani w namiocie czy samochodzie …. 
 
 
W trakcje rejestracji proszę o  zgłoszenie ilości posiłków i opłaty za nie.  
 
 
 
Z uwagi na odbywające się w tym samym czasie duże regaty żeglarskie, 
turniej siatkarski kobiet może nastąpić brak miejsc, proszę o jak 
najszybszą rezerwację noclegową. 
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