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Ogólnopolskie Regaty Modeli Żaglowych klasy FOOTY 
„Żegnaj lato - zakończenie sezonu żeglarskiego” 

Nowa Sól 06.10.2012 r. 
 

 

 
I. Gdzie i kiedy ?  
 
6 października (sobota) 2012 r. o godzinie 11.00 na terenie przystani kajakowej w Nowej Soli (przy 
wejściu do portu Nowa Sól) 
 

II. Postanowienia sportowe i konkurencje 

1. Jacht zgłoszony do regat musi spełniad wymagania pomiarowe klasy „FOOTY” (dostępne 
na: http://www.modelmaniak.pl oraz http://footy.rcsailing.net/)  

2. Kategorie wiekowe dzieli się następująco:  

 Junior do lat 18 (ur. do 1994 włącznie)  

 Senior 19 lat i więcej  

3. Warunkiem udziału w Regatach jest terminowe przesłanie na adres Organizatora 
(timon.1@interia.pl) następujących danych: 

 imię i nazwisko zawodnika 

 numer na żaglu / licencji (jeśli posiada) 

 rok urodzenia 

 nazwa klubu 

 dane kontaktowe(e-mail, telefon) 

w terminie do 1 października (poniedziałek) 2012r. Klub może wysład zgłoszenie zbiorcze, 
które musi jednak zawierad wszystkie wymagane dane.  

4. 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 
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przepisami klasowymi, sprzeciwi się poleceniu wydanemu przez osobę funkcyjną w miejscu 
startu, zachowa się nie sportowo lub zakłóci przebieg rozgrywek. 

5. Szczegóły sposobu rozgrywania Regat (trasę, liczbę biegów, ogólne zasady) określa 
Instrukcja Żeglowania podana przed rozpoczęciem Regat.  

III. Sprawy organizacyjne 

Program Regat:  

od 9.00 – rejestracja zawodników i próby na wodzie  

11.00 – otwarcie regat  

11.15 – odprawa sterników, omówienie Instrukcji Żeglowania  

11.30 – pierwsze starty  

15.00 – podsumowanie Regat i ogłoszenie wyników  

 

 Udział w Regatach jest bezpłatny! Nie będzie pobierana opłata startowa. 

 Zawodnicy startują w Regatach na własny koszt i powinni mied własne ubezpieczenie 
OC/NNW  

 Osobom , które zechcą skorzystad z noclegów na terenie Nowej Soli, prosimy o 
wcześniejszy kontakt z organizatorem. Postaramy się pomóc w znalezieniu najlepszego 
miejsca na nocleg w Nowej Soli lub okolicy. 

 

W trakcie regat, poza terenem wyścigu będzie można pływad innymi modelami zdalnie 
sterowanymi, dlatego zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w pokazach model pływających, 
co na pewno podniesie atrakcyjnośd imprezy. Wszelkie prośby i pytania oraz chęd wzięcia udziału 
w pokazach prosimy zgładzad organizatorom: 

 Kamil Musiejkiewicz timon.1@interia.pl tel. 605 590 370 

 Adam Marcinkowski klubmodelarski.bytomodrzanski@interia.pl 
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