
ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Puck Sailing Days 2022
Puchar Polski Klas FD, 505 oraz Nautica 450

Puck 10-12 czerwca 2022 r.

1. PRZEPISY
1.1. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach

Regatowych Żeglarstwa World Sailing
1.2. Właściwymi przepisami PZŻ
1.3. Przepisami Międzynarodowego Stowarzyszenia Klasy 505
1.4. Przepisami Międzynarodowego Stowarzyszenia Klasy FD
1.5. Przepisami Stowarzyszenia Klasy Nautica 450
1.6. Kwestie nieuregulowane w w/w dokumentach reguluje Instrukcja Żeglugi.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA
2.1. Regaty rozegrane zostaną w następujących klasach: FD w dniach 10-12 czerwca

2022 roku oraz 505 i Nautica 450 w dniach 11-12 czerwca 2022 roku.
2.2. W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy wpłacili opłatę startową: klasa 505

i Nautica 450  – 200,00 (dwieście złotych zł 00/100), klasa FD – 280,00 (dwieście
osiemdziesiąt zł 00/100)

2.3. Zgłoszeń do regat należy dokonać poprzez platformę https://www.upwind24.pl/ do
piątku 3 czerwca 2022.

2.4. Zgłoszenia on-line traktowane są jako finalne. Jedynie wezwani przez organizatora
komunikatem na tablicy on-line zawodnicy będą musieli zgłosić się do biura regat w
Porcie Jachtowym w Pucku i przedstawić:

2.4.1. Ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1500000 EUR oraz licencję PZŻ
zawodnika amatorską lub wyczynową

2.4.2. Certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu
2.4.3. Opłacenie wpisowego

2.5. Wpisowe do regat należy opłacić przelewem na konto Towarzystwa Regatowego
Klasy FD „Latający Holender” nr konta: 24 1090 1447 0000 0001 4403 8025

2.6. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są sprawdzić swój numer na żaglu na liście zgłoszeń
i jeśli startują na innym niż wcześniej zgłaszanym numerze poinformować o tym
biuro regat. W przypadku gdy tego nie dokonają będą klasyfikowani jako DNC.

https://www.upwind24.pl/


3. PROGRAM REGAT
3.1. Program regat przedstawia się następująco:

DZIEŃ DATA GODZINA WYDARZENIE

Piątek 10.06.2022
08:30 - 09:00

10:55

Zgłoszenia w Biurze Regat oraz
Weryfikacja zgłoszonych załóg
FD

Sygnał ostrzeżenia do
pierwszego wyścigu

Sobota 11.06.2022

08:30 - 09:00

10:55

Zgłoszenia w Biurze Regat oraz
Weryfikacja zgłoszonych załóg
505 i Nautica 450

Sygnał ostrzeżenia do
pierwszego wyścigu

Niedziela 12.06.2022
10:25

15:00

Sygnał ostrzeżenia do
pierwszego wyścigu

Zakończenie regat

3.2. Planowane jest rozegranie siedmiu (7) wyścigów dla klasy 505 i Nautica 450 oraz
dziesięciu (10) dla klasy FD

3.3. Ostatniego dnia regat żaden sygnał ostrzeżenie nie może być podany później niż o
godz. 14:00

4. INSPEKCJA SPRZĘTU
4.1. Wszystkie jachty mają obowiązek gotowości do inspekcji sprzętu w czasie weryfikacji

zawodników
4.2. Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia określone przepisami klasowymi i

regatowymi mogą być dokonywane podczas trwania całych regat.

5. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
5.1. Instrukcja żeglugi dostępna będzie na stronie regat na platformie

https://www.upwind24.pl/.

https://www.upwind24.pl/


6. MIEJSCE REGAT
6.1. Miejscem organizacji regat będzie Port Jachtowy w Pucku
6.2. Regaty zostaną rozegrane na akwenie Zatoki Puckiej
6.3. Strona regat: https://www.upwind24.pl/regatta/puck-sailing-days-2022-2022

7. TRASA REGAT
7.1. Trasa regat podane będą w załączniku do Instrukcji Żeglugi

8. BEZPIECZEŃSTWO

8.1. Załogi są zobowiązane do żeglowania w kamizelkach asekuracyjnych przez cały czas
trwania regat. Jeśli członek załogi, w trakcie trwania wyścigu, nie będzie ubrany w
kamizelkę asekuracyjną, załoga zostanie zdyskwalifikowana z wyścigu (DSQ).

8.2. Każdy jacht musi być wyposażona w linę pływająca o długości min. 10 metrów i
średnicy min. 5mm.

PUNKTACJA
8.3. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum jednego (1) wyścigu
8.4. Stosowany będzie system Małych Punktów wg dodatku „A” PRŻ
8.5. W przypadku rozegrania czterech (4) wyścigów najgorszy wyścig zostanie odrzucony.

Gdy rozegranych zostanie dziewięć (9) wyścigów i więcej – dwa najgorsze wyniki
będą odrzucone.

8.6. Nie klasyfikuje się zawodników, którzy  nie ukończyli żadnego wyścigu lub zostali w
nim zdyskwalifikowani

9. ŁODZIE OSÓB WSPIERAJĄCYCH
Wszystkie łodzie osób wspierających uczestniczących w regatach wymagają
akredytacji, którą należy wypełnić i przesłać na adres mailowy: pawelmuza@wp.pl

10. NAGRODY
Załogi w poszczególnych kategoriach sklasyfikowane na miejscach I – III otrzymują
medale

11. NA JACHCIE
Podczas wyścigu powinny znajdować się wszystkie osoby zgłoszone jako załoga.
Zmiana zawodnika jest niedozwolona bez uprzedniej pisemnej zgody Komisji Regatowej.

12. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie jego
wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych

mailto:pawelmuza@wp.pl


reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat

13. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje
żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierci wynikłych w
związku z udziałem w regatach – przed rozpoczęciem, podczas oraz po regatach. Żadna z
czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat
od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika
lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

14. INFORMACJE
Informacje oraz zmiany związane z regatami i wydarzeniami towarzyszącymi będa
publikowane na UpWind24.pl
Kontakt do Organizatora:
501 123 654
sailfd.pl@gmail.com


