
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Termin i miejsce regat 

     Regaty odbędą się w dniach 16-17.10.2021 r. na Jeziorze Charzykowskim.   

 

2. Organizator 

     Organizatorem regat jest Chojnicki Klub Żeglarski, 89-606 Charzykowy, ul. Rybacka 1, 

     tel. 52 39 88 120, www.chkz.pl e-mail: biuro@chkz.pl 

     przy współpracy ze Stowarzyszeniem Polskiej Floty klasy Korsarz – Michał Dominiak - Szef Floty Północ     

info@korsar.pl 

 

3. Zgłoszenia do regat 

      Zgłoszenia do regat prosimy wypełnić on-line do dnia 10.10.2021 

      Obowiązuje wpisowe w wysokości 150 zł od załogi 

 

4. Program regat 

     15.10.2021 r. (piątek)   godz. 18:00 - 19:00 przyjmowanie opłaty startowej (biuro regat) 

                                            

     16.10.2021 r. (sobota)  godz. 09:00 - 10:00 przyjmowanie opłaty startowej (biuro regat) 

                                           godz. 10:30 odprawa sterników/oficjalne rozpoczęcie regat 

                                           godz. 12:00 start do pierwszego wyścigu i kolejnych –  maksymalnie 4 wyścigi 

                                           godz. 16:00 gorąca zupa  

                                           godz. 17:30 chrzest lodek (w razie potrzeby) 

                                           godz. 18:30 wspólne biesiadowanie (miejsce zostanie podane na tablicy informacyjnej) 

     17.10.2021 r.(niedziela) godz. 10:00 starty do kolejnych wyścigów – 2 wyścigi  

                                           godz. 14:00 dekoracja zwycięzców + zakończenie regat 

 

5. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 3 wyścigów 

     - czas trwania jednego wyścigu: 30-40 minut 

     - sygnał do wyścigu w ostatnim dniu regat nie może być podany później niż o godzinie 12:00 

 

6. Wpisowe do regat 

     Wpisowe do regat w wysokości 150 zł od załogi należy uiścić w sekretariacie klubu. 

 

7. Ubezpieczenie 

      Wszystkie startujące lódki muszą być ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej na czas trwania regat.  

 

8. Zakwaterowanie i wyżywienie 

     Koszt noclegu w Klubie ChKŻ Chojnice wynosi 45 zł osoba/dzień w przypadku wstępnej rezerwacji 

     na min. 2 noclegi (1 nocleg – 50 zł/os). 

 Informacje dotyczące bazy noclegowej w Charzykowach dostępne pod nr tel. (52) 39 88 120 lub mailowo:                     

biuro@chkz.pl 

 

9. Nagrody 
Zwycięzcy otrzymają tradycyjne puchary, nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane wśród  załóg uczestniczących w 

regatach. 

 

10. Przepisy, ocena wyników 

     Regaty rozegrane zostaną zgodnie z MŻPR 2021-2024, przepisami Związku Klasy Korsarz, przepisami PZŻ 

     oraz Instrukcją Żeglugi, którą uczestnicy otrzymują przy uiszczeniu opłaty startowej. 

     W regatach stosowana będzie punktacja indywidualna zgodnie z przepisami PZŻ. 

 

11. Zastrzeżenie odpowiedzialności 

     Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub 

     niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek 

     szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht. 

 

12. Prawo do wizerunku 

     Zgłaszając się do regat każdy zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez 

     organizatorów oraz PFKK podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we 

     wszystkich materiałach dotyczących regat. 

      

 

 

Organizator 

Chojnicki Klub Żeglarski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TechTimes 

Charzykowy 16 - 17 pazdziernik 2021 r. 
 
 

Klasa: Korsarz  
 

 

ZAWIADOMIENIE  O  REGATACH  

„PUCHAR JEZIORA CHARZYKOWSKIEGO” 

 

„ 

proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit 

abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 

 pala damnum. Aptent nulla aliquip camur ut  

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 
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