
LOGO HCEE   

 
ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

 
2 Regaty Portu Funka o Puchar Komendanta HOW 

 
1. Termin i miejsce regat: 

Regaty odbędą ̨się ̨dnia 17 września 2016 r. na Jeziorze Charzykowskim naprzeciwko Portu Funka. 
Odprawa sterników załóg o godz. 1130 przed hangarem w Funce. 
Planowany pierwszy start o godz. 1200 

2. Organizator: 
Organizatorem regat jest HCEE FUNKA oraz YACHTS4FUN, biuro@funka.pl, biuro@yachts4fun.pl  

3. Uczestnictwo: 
Regaty mają charakter turystyczny i otwarty dla wszystkich, którzy do nich się zgłoszą. Uczestnicy 
biorą w nich udział na własną odpowiedzialność oraz pod warunkiem posiadania uprawnień́ 
żeglarskich zgodnie z wymogami PZŻ. 

4. Zgłoszenia: 
Zgłoszenia przyjmowane będą ̨drogą mailową na adresy organizatorów lub w dniu regat 17.09.2016 
r w biurze YACHTS4FUN w Porcie Funka w godz. 9000 - 1100. W zgłoszeniach mailowych prosimy o 
podanie nazwy jachtu, jego typu, długości oraz przewidywanej ilości osób w załodze. 

5. Wpisowe: 
Wpisowe dla klas turystycznych wynosi 20 zł/za osobę. 

6. Przewiduje się rozegranie regat w następujących klasach: 
 łodzie kabinowe 600 (do 6,5 mb) 
 łodzie kabinowe 750 (do 7,5 mb) 
 łodzie kabinowe 750+ (powyżej 7,5 mb) 
 łodzie typu DZ 
 łodzie Omega 

Ewentualnego zgłoszenia dodatkowych klas należy dokonać ́ najpóźniej do dnia 4 września br. na 
adresy email organizatorów. Warunkiem uznania klasy jest start minimum 3 jachtów danej klasy. 
Do udziału w danej klasie brany jest pod uwagę wymiar zgodny z oficjalnymi danymi podawanymi 
przez producenta danego typu jachtu. 

7. Kolejność ́startów: 
Kolejność ́startów poszczególnych klas zostanie podana na odprawie sterników. 

8. Nagrody: 
Zwycięzcy poszczególnych klas otrzymają ̨ pamiątkowe, dyplomy oraz puchary. Po dekoracji 
zwycięzców przewiduje się losowanie nagród rzeczowych wśród załóg biorących udział w regatach. 

9. Zakończenie regat: 
Zakończenie regat przewiduje się ̨ok. godz. 1600, po czym zostanie wydany poczęstunek dla załóg w 
formie grilla.  

10. Sailors Party 
Od godziny 20.00 na Sali Bosmańskiej (nad hangarem) w HOW Funka przewidywane jest spotkanie i 
wspólne muzykowanie w gronie żeglarzy biorących udział w regatach. Zachęcamy do zabrania ze 
sobą instrumentów muzycznych. Organizator zapewnia nagłośnienie. 

 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w regatach ! 
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