
Rozpiska regat
16 Dni Żeglarstwa w Ueckermünde Haff-Sail

od 10.06. - 12.06.2022 w Kurorcie Ueckermünde nad Zalewem 
Szczecińskim

z kolorowymi całodniowymi imprezami

Organizator: Miasto Kurort Ueckermünde, Yachtclub Ueckermünde e.V.

Data: 11 czerwca 2022 

Akwen: Mały Zalew Szczeciński 

Klasy: Żeglowanie odbędzie się w dwóch grupach. Grupy będą przeliczane wg. 
formuły Yardstick. Liczby formuły Yardstick  wynikają z aktualnych list 
akwenów Meklemburgii i listy Yardstick Klubu Żeglarskiego Kreuzer-
abteilung. Podział na grupy odbędzie się po wpływie zgłoszeń 
i podany do wiadomości na zebraniu sterników.

Identyfikacja: Numer żaglowca lub wyraźne znaki rozpoznawcze

Zgłoszenia: Zgłoszenie możliwe jest tylko w formie pisemnej,
https://www.raceoffice.org/Haffsail-2022
Fax + 49 039771 24468
e-Mail: stoecker1902@aol.com
pocztą: Danny Stöcker, E.-Thälmann-Str. 37 , 17375 Grambin

Zameldowanie : 25,00 EUR

Termin zgłoszeń: 10 czerwca 2022, 20:30 godz.

Rejestracja: Piątek, 10.06.2022, 18:00 - 20:30 godz.
(Opłata) Restauracja „Backbord“, Altes Bollwerk 2, 17373 Ueckermünde

Warunki zawodów: Regaty podlegają regułom zgodnym ze „Światowymi regułami 
żeglarskimi“. Łodzie mogą zostać zobowiązane przez organizatora               
do wywieszenia reklamy regat.

Warunki bezpieczeństwa: Każdy sternik odpowiada za żeglarskie prowadzenie swojej łodzi. 
Organizator nie przejmuje odpowiedzialności za szkody, które zostaną 
spowodowane i za własność, która zostanie utracona wskutek udziału                    
w regatach. Kapitan musi posiadać prawo prowadzenia łodzi 
odpowiednie dla akwenu oraz ważne ubezpieczenie łodzi. Oba 
dokumenty należy przedłożyć na żądanie przy rejestracji. 

Pierwszy start: 11 czerwca 2022, godz.10:30 

Czas trwania zawodów: Każda runda ok. 1,5 h

Liczba konkurencji: max. dwie rundy

Ostatnia możliwość startu: 11 czerwca 2022 godz.14.30 

Wytyczne dla żeglarzy: Wytyczne dla żaglowców są udostępnione 10.06.2022 w Biurze Regat. 

Narada sterników: 11.06.2022, 08:30 godz. w restauracji „Backbord“

Nagrody: Puchary i dyplomy

Ocena: Ocenianie wg. „Low-Point-System“ bez skreśleń

mailto:stoecker1902@aol.com


Droga radiowa: Łódź nie może, poza przypadkiem zagrożenia, przesyłać przez radio i 
odbierać informacji niedostępnych dla innych łodzi. Ograniczenie 
dotyczy także telefonów komórkowych, 

Do zabrania: Proszę mieć na pokładzie proporce 1 i 2.

Miejsca portowe: Na wszystkie dni Haff-Sail w mieście Ueckermünde, wszystkie miejsca w 
porcie dla uczestników regat udostępnione sa bezpłatnie przy Altes 
Bollwerk. Prosimy stosować się do zaleceń strażnika portowego.

Informacje : Dalszych informacji udziela: tel. 0049 170-7310724.
Mail: stoecker1902@aol.com


