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Ogólnopolskie Regaty Radiomodeli Żaglowych FOOTY 

 – Mistrzostwa Polski 2012 
 

I. Gdzie  i  kiedy ? 
12 maja (sobota) 2012 r. o godzinie 11.00 na akwenie przystani jachtowej w 

Bytomiu Odrzaoskim 

 

II. Postanowienia sportowe i konkurencje. 
1. Jacht zgłoszony do regat musi spełniad wymagania pomiarowe klasy 

„FOOTY” (dostępne na : http://www.modelmaniak.pl) 
2. Rozgrywki przeprowadza się w dwóch kategoriach wiekowych : Junior i 

Senior. Dodatkowo będą wyróżniani zawodnicy w pozostałych kategoriach 
wiekowych. 

3. Kategorie wiekowe dzieli się następująco: 

 Młodzik do lat 14 (ur.do 1998 włącznie) 

 Junior do lat 18  (ur.do 1994 włącznie) 

 Senior  19 lat  i więcej 

 Oldboy powyżej 60 lat  
4. W przypadku odpowiedniej ilości chętnych zostanie rozegrana osobna, 

dodatkowa konkurencja pokazowa w tzw. klasie OPEN (pozostałe 
radiomodele żaglowe). W której udział wziąd mogą modele żaglowe 
dowolnej konstrukcji i wielkości (bez podziału na klasy i wiek startujących). 

5. Warunkiem udziału w regatach jest terminowe przesłanie na adres  
Organizatora: klubmodelarski.bytomodrzanski@interia.pl następujących 
danych: imię i nazwisko zawodnika, numer na żaglu(jeśli posiada),rok 

http://www.modelmaniak.pl/
mailto:klubmodelarski.bytomodrzanski@interia.pl
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urodzenia, nazwę klubu oraz dane kontaktowe(e-mail lub telefon) w 
nieprzekraczalnym terminie do 29 kwietnia (niedziela) 2012r. 
Klub może wysład zgłoszenie zbiorcze, które musi jednak zawierad 
wszystkie wymagane dane. 

6. Komisja sędziowska czuwa nad prawidłowym przebiegiem zawodów, 

podaje oficjalne wyniki oraz ma prawo zdyskwalifikowad zawodnika w 

danym biegu, klasie lub zawodach jeżeli tylko naruszy w sposób rażący 

przepisy organizacyjne, posiada model niezgodny z przepisami klasowymi, 

sprzeciwi się poleceniu wydanemu przez osobę funkcyjną w miejscu 

startu, zachowa się nie sportowo lub zakłóci przebieg rozgrywek.  

7. Mistrzostwa Polski uznaje się za odbyte jeśli liczba kolejek (wyścigów) 

wyniesie minimum 5. W przeciwnym wypadku tytułu nie nadaje się.  

8. Regaty rozgrywa się według aktualnych przepisów regatowych NAVIGA, 

które oparte są na Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej  ISAF  

(International Sailing Federation), szczegóły określa Instrukcja Żeglowania 

podana przed rozpoczęciem Regat. 

 

III. Sprawy organizacyjne. 
 

Program Regat: 

 

       09.00 – Rejestracja zawodników i próby na wodzie 

11.00 – Otwarcie Regat 

11.15 – Odprawa sterników , omówienie Instrukcji Żeglowania 

11.30 –pierwsze starty 

14.30-15.30 – przerwa obiadowa 

15.35 – kolejne starty 

18.00 – podsumowanie wyników, rozdanie dyplomów i nagród 

 Wszystkim zawodnikom zapewniamy dyplomy, a najlepszym puchary i/lub 

medale oraz upominki rzeczowe 

 Opłata startowa zawodników to DOBRY HUMOR  i UŚMIECH, bez którego 

zawodnik będzie zdyskwalifikowany ;-) 

 Zawodnicy startują w Regatach na własny koszt i powinni mied własne 

ubezpieczenie OC/NNW  

 Osobom , które zechcą skorzystad z noclegów na terenie Bytomia 

Odrzaoskiego proponujemy Zajazd „Nadodrze”(nocleg od 50zł/os.) 

dokładniejsze dane:  http://www.nadodrze.pl/ 

http://www.nadodrze.pl/

