
Korsar Euro Cup 2021 „Korsarze dla klimatu” 

Ekomarina Giżycko; Jez. Niegocin; Polska

Adnotacja „[DP]” w przepisie w ZoR oznacza, że kara za złamanie tego przepisu może być niższa  

niż dyskwalifikacja. Decyzja odnośnie wysokości kary należy do Zespołu Protestowego.

Organizatorami Korsarskiego Tygodnia 2021 i regat KEC21 są:

Polska Flota Klasy Korsarz (PFKK) - główny koordynator wszystkich aktywności związanych 

z Korsarskim Tygodniem 2021 oraz Ekomarina Giżycko (EG), Giżycka Grupa Regatowa 

(GGR) i Fundacja Żeglarska PRO Nautis.

Kontakt:

Polska Flota Klasy Korsarz (PFKK)

adres: ul. Jałowcowa 23, 89-608 Małe Swornegacie, Polska 

www.korsar.pl , 

mail: info@korsar.pl ; FB www.facebook.com/KlasaKorsarz

Informacje o Korsar Euro Cup 2021:

www.eurocup2021.korsar.pl  

Zgłoszenia do regat: 

www.upwind24.pl/korsar-euro-cup-2021 ; mail eurocup2021@korsar.pl ; 

www.facebook.com/KorsarEuroCup2021 ; 

 

tel. +4916090617375 (Bogdan)

EURO CUP

Zawiadomienie o Regatach 
Pucharu Europy Klasy Korsarz 

7-12 września 2021
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1. PRZEPISY

1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regato-

wych Żeglarstwa 2021-2024 (PRŻ).

 Ponadto będą obowiązywały zarządzenia, wytyczne i przepisy zawarte w wymaganiach 

technicznych Klasy Korsarz, wytycznych PZŻ dotyczących organizacji regat oraz Instrukcji 

Żeglugi (IŻ). 

1.2 Instrukcja Żeglugi będzie dostępna przed rozpoczęciem KEC’21 i zostanie umieszczona na 

portalu internetowym upwind24.pl . IŻ może wprowadzić interpretacje lub ograniczenia 

w stosowaniu wybranych punktów PRŻ, zgodnie z decyzją Komisji Sędziowskiej.

1.3 W trakcie KEC’21 będą miały zastosowanie obowiązujące w danym okresie zasady bez-

pieczeństwa sanitarno - epidemiologicznego, o których uczestnicy zostaną poinformowani 

ze stosownym wyprzedzeniem.

2. REKLAMOWANIE

2.1 Reklamowanie przez zawodników jakichkolwiek materiałów reklamowych niedostarczo-

nych przez Organizatora wymaga wcześniejszej pisemnej akceptacji PFKK oraz spełnienia 

związkowych i krajowych wymagań kodeksu reklamowania w klasie Korsarz.

2.2 Jachty i załogi mogą być zobowiązane do prezentowania materiałów reklamowych do-

starczonych przez Organizatora. W przypadku złamania tego przepisu zastosowanie ma 

regulacja 20.9.2. [DP]

2.3 Jeżeli koszulki lidera będą dostarczone przez Organizatora, załogi startujące na jachtach 

będących na pozycji pierwszej, drugiej i trzeciej w klasyfikacji  na początku danego dnia 

wyścigów są zobowiązane do ich noszenia w trakcie biegów w danym dniu, odpowiednio 

w kolorach żółtym, niebieskim i czerwonym (lub innych, ustalonych przez Organizatora).

3. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA

3.1 Regaty są otwarte dla wszystkich jachtów klasy Korsarz. 

3.2 Załogi mogą być kobiece, męskie lub mieszane. W przypadku polskich załóg sternik musi 

posiadać amatorską licencję zawodnika PZŻ (bliższe informacje https://pya.org.pl/polski-

-zwiazek-zeglarski/page/licencja-zawodnika-pzz/) 

3.3 Dopuszcza się udział w KEC’21 osób poniżej 18 roku życia pod warunkiem stałego prze-

bywania pod opieką osoby dorosłej. W przypadku startów w regatach- konieczne jest 

przedstawienie pisemnej zgody obojga rodziców (opiekunów prawnych) w trakcie reje-

stracji w biurze regat w EG.

3.4 Uprawnione jachty mogą się zgłosić poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na 

platformie internetowej http://www.upwind24.pl/korsar-euro-cup-2021 do 15 sierpnia 

2021 oraz osobiście w dniach 7-8 września 2021 w biurze EG. Po zgłoszeniu online na-

leży wypełnić także formularz informacyjny (i odesłać go jak najszybciej na maila euro-

cup2021@korsar.pl)  oraz przelać wpisowe za udział w KEC’21. Do Organizatorów trzeba 

też dostarczyć skan ubezpieczenia jachtu oraz numer amatorskiej licencji zawodnika PZŻ 
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(dotyczy tylko polskich sterników), a na miejscu w EG zarejestrować się w biurze regat  

i przejść pomiar klasowy.

3.5 Obowiązują następujące ograniczenia ilości jachtów: Organizator może podjąć decyzję 

o odwołaniu regat jeżeli do 31 maja 2021 będzie nie więcej niż 30 zgłoszonych jachtów. 

Ustala się maksymalną liczbę startujących jednostek na 80 (decyduje data wpłaty na kon-

to poprzedzona zgłoszeniem). W przypadku przekroczenia ilości zgłoszonych jachtów 

zostanie stworzona lista oczekujących. Zakwalifikowanie się do udziału w KEC’21 z listy 

oczekujących będzie potwierdzone przez Organizatora mailowo. W takim przypadku wpi-

sowe, niezależnie od daty płatności, będzie wynosiło 150 Euro od załogi.

4. WPISOWE 

 Wpłaty przy zgłoszeniach online przyjmowane są przelewem na konto w PLN lub Euro. 

Ich wysokość jest uzależniona od terminu wpłaty. Istnieje również możliwość opłacenia 

wpisowego gotówką w EG.  Zgłoszenie online i wpłata przelewem na konto (decyduje 

data wpływu na konto): 

 • do 15 maja 2021- 150 Euro od załogi

 • 16-31 maja 2021 – 160 Euro od załogi

 • 1 czerwca-31 lipca 2021 – 180 Euro od załogi

 • 1-15 sierpnia 2021 – 200 Euro od załogi

 • 7-8 września 2021 zgłoszenia osobiste i wpłata gotówką w EG – 250 Euro od załogi. 

 Dane konta do wpłat:

 Polska Flota Klasy Korsarz

 Santander Bank O/Chojnice

 IBAN: PL 93 1090 2590 0000 0001 3707 7074 SWIFT: WBKPPLPP

 w tytule przelewu należy podać: „KEC21 (nr rejestracyjny jachtu np. POL xx)”

5. PROGRAM REGAT KEC’21

5.1 Rejestracja: wtorek, 7 września: g.15.00-20.00 oraz środa, 8 września: g. 08.00-10.00 

5.2 Kontrola sprzętu i pomiary: wtorek, 7 września: g.15.00-20.00  

i środa, 8 września: g. 08.00-10.00

5.3 Daty, godziny i maksymalne ilości wyścigów: 

 środa, 8 września:  g. 13.00-17.00  3 wyścigi 

 czwartek, 9 września: g. 11.00-16.00  4 wyścigi 

 piątek, 10 września: g. 11.00-16.00  4 wyścigi 

 sobota, 11 września: g. 12.00-15.00  3 wyścigi 

 niedziela, 12 września: dzień rezerwowy

 Ostatniego dnia, na który zaplanowano wyścigi, żaden sygnał ostrzeżenia nie zostanie 

podany później niż o godzinie 1400. 

 Przewiduje się zorganizowanie nie więcej niż 14 biegów. 

 Czas trwania jednego wyścigu szacowany jest na 40-60 min. 

5.4 Trasa regat zostanie podana w IŻ.



6. POMIARY

 Wszystkie jachty muszą przedstawić swoje klasowe certyfikaty pomiarowe. 

 Dodatkowo na miejscu może być kontrolowany lub mierzony cały jacht z żaglami oraz 

obowiązkowym wyposażeniem (kamizelki asekuracyjne dla załogi, 2 pagaje i linka do ho-

lowania o dł. min. 15 m).

7. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

 Instrukcja żeglugi będzie dostępna tylko online na stronach internetowych:

 www.eurocup2021.korsar.pl

 http://www.upwind24.pl/korsar-euro-cup-2021

 od 7 września 2021, g.20.00. Nie przewiduje się drukowania wersji papierowych. 

8. MIEJSCE ROZGRYWANIA REGAT

 KEC’21 odbędzie się w północnej części Jeziora Niegocin, z portem i biurem regat w EG. 

9. PUNKTACJA 

9.1 W regatach będzie stosowana punktacja indywidualna, zgodnie z przepisami PZŻ. Regaty 

zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 4 wyścigów. 

9.2 Gdy rozegranych zostało od 4 do 8 wyścigów, wynikiem punktowym jachtu w serii będzie 

łączna suma jego punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem jego najgorszego wy-

niku punktowego.

9.3 Gdy rozegranych zostało 9 lub więcej wyścigów, wynikiem punktowym jachtu w serii 

będzie łączna suma jego punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem jego dwóch 

najgorszych wyników punktowych.

10. ŁODZIE POMOCNICZE (trenerskie i towarzyszące). 

 Zamiar korzystania z łodzi pomocniczych należy zgłosić do Organizatora jak najszybciej. 

Do 30 czerwca 2021 przedstawione zostaną warunki na jakich będzie to możliwe.

11. MIEJSCA POSTOJOWE

 Jachty muszą być trzymane w przyznanych im miejscach postojowych w EG. Miejsce po-

stojowe pozostają niezmienne przez cały okres trwania KEC’21. Każdy sternik jest od-

powiedzialny za przestrzeganie tej zasady [DP]. 

12. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA

 Z wyjątkiem, gdy jest w niebezpieczeństwie, jachtowi w wyścigu nie wolno prowadzić 

transmisji głosowej lub danych i nie wolno odbierać transmisji głosowej lub danych, któ-

ra nie jest dostępna dla wszystkich jachtów. [DP] Dopuszcza się tracking śladu jachtu za 

pomocą urządzeń dostarczonych przez Organizatora. 

http://www.eurocup2021.korsar.pl
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13. NAGRODY

13.1 Pierwsze trzy załogi otrzymają dyplomy i puchary w następujących kategoriach: 

 - Puchar Europy Klasy Korsarz

 - Mistrzostwa Polski Klasy Korsarz (tylko dla uczestników polskich). W przypadku załóg 

składających się z osób różnej narodowości decyduje narodowość sternika. 

13.2 Nagrody rzeczowe rozlosowane zostaną wśród wszystkich uczestników regat obecnych 

na ceremonii zakończenia KEC’21. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustanowienia 

również innych kategorii, w których będą przyznane nagrody.

14. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje 

żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub zranienia osób, lub za śmierć, wyni-

kłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas ich trwania lub po regatach.

15. UBEZPIECZENIE

 Każdy uczestniczący jacht (w tym łodzie trenerskie i towarzyszące zgłoszone do Organi-

zatora KEC’21) musi posiadać na czas regat ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej (OC) na sumę gwarancyjną minimum 1,5 mln Euro lub wartość jej równoważną.

16. INFORMACJE DODATKOWE

16.1 PRAWO DO OCHRONY WIZERUNKU

 Załogi zgłaszające się do udziału w KEC’21 upoważniają Organizatora, sponsorów i kra-

jowe związki klasy Korsarz do utrwalania ich wizerunku na zdjęciach, filmach lub relacji 

na żywo, a następnie pokazywania go lub wykorzystywania w inny sposób w materiałach 

promujących klasę Korsarz. Z tego tytułu załogi nie otrzymają żadnego wynagrodzenia. 

Po zakończeniu KEC’21 każdy może zgłosić do Organizatora żądanie zaprzestania wy-

korzystywania jego wizerunku. Będzie to wprowadzone w życie natychmiast, zgodnie  

z istniejącymi możliwościami technicznymi i po zakończeniu obowiązywania umów spon-

sorskich.

 Uczestnicy mogą być proszeni o zainstalowanie na łodziach kamer, mikrofonów lub sprzę-

tu śledzącego pozycję jachtu, zgodnie z decyzjami Organizatora.

 Wszyscy uczestnicy mogą być w trakcie KEC’21 proszeni o udzielanie wywiadów, które 

będą następnie wykorzystane do promocji klasy Korsarz.

16.2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 Organizator może udostępnić nazwisko, przynależność klubową oraz miejsca zajęte przez 

uczestnika regat na stronach internetowych: www.ekomarinagizycko.pl, www.korsar.

pl, www.korsar.de, http://korsare.blogspot.com, www.eurocup2021.korsar.pl, www.fa-

cebook.com, http://www.upwind24.pl i w ogłoszeniach, a także w przekazach do prasy  

i w innych materiałach drukowanych lub mediach. To samo dotyczy zdjęć / filmów uczest-

ników związanych z regatami. 
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16.3 ODWOŁANIE KEC’21. 

 1 czerwca 2021 Organizator podejmie ostateczną decyzję, czy KEC’21 może bezpiecznie 

się odbyć w aktualnie panujących warunkach sanitarno-epidemiologicznych oraz w zależ-

ności od ilości zgłoszonych i opłaconych uczestników. W przypadku odwołania imprezy 

wszystkie wpłaty otrzymane na konto do dnia 31 maja 2021 zostaną zwrócone w pełnej 

wysokości. Jeżeli po 1 czerwca 2021 KEC21 nie będzie mógł się odbyć z powodu ogra-

niczeń państwowych (np. ogłoszony lockdown itp.) lub innych, wszystkie wpłaty zostaną 

zwrócone po potrąceniu kosztów poniesionych przez Organizatora do czasu podjęcia tej 

decyzji. Zwroty odbędą się przelewem na konto w terminie 30 dni od ogłoszenia decyzji. 

Wszyscy uczestnicy będą mieli wgląd (na życzenie) w zestawienie wydatków poniesionych 

przez Organizatora w związku z KEC’21. 

16.4 DOFINANSOWANIE WPISOWEGO

 16.4.1 Organizator dopuszcza możliwość uiszczenia wpisowego za poszczególnych 

uczestników przez sponsorów indywidualnych lub dopłaty ze związków klasy, sporto-

wych, organizacji społecznych itp. Organizator nie oferuje pomocy, ani nie pośredniczy 

w uzyskaniu indywidualnego dofinansowania dla uczestników.

 16.4.2 W przypadku niejednoznacznej interpretacji powyższych zapisów ZOR ostatecz-

na decyzja należy do Organizatora.

 16.4.3 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu całej imprezy lub poszcze-

gólnych jej elementów. Informacje o tym będą na bieżąco przedstawiane na dedykowa-

nych stronach internetowych.



Korsarski Tydzień 2021 
29 sierpnia - 12 września 2021 

Miejsce: Ekomarina Giżycko (EG) / Mazury / Polska 

Adres: ul. Dąbrowskiego 14, 11-500 Giżycko, 

www.ekomarinagizycko.pl, mail: ekomarina@gizycko.pl

tel. +48506077806 (Kapitanat/Bosman); 

+48874209430 (Biuro Mariny)

Google Maps: 2QJF+Q4 Giżycko; 

N 54001’53’’  E 021046’17’’

Głównym wydarzeniem Korsarskiego Tygodnia są regaty  

Pucharu Europy Klasy Korsarz- Korsar Euro Cup 2021 (KEC’21) 7-12 

września 2021, poprzedzone następującymi imprezami  

(w zależności od ilości chętnych):

• 29 sierpnia – 04 września 2021 - rejs rekreacyjny  

„Korsarze ponad granicami”

• 4-5 września 2021 - trening i regaty rozgrzewkowe Pre Korsar Euro 

Cup 2021 (Pre KEC’21) 

• 6 września 2021 - „Lay day” , dzień wolny – zwiedzanie/prace przy 

sprzęcie/treningi

• 7 września 2021 – rejestracja i pomiary jachtów startujących w KEC’21

• 8-11 września 2021 – regaty Korsar Euro Cup 2021

• 12 września 2021 – dzień rezerwowy
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