
 

 
 

 
 
 
 
 

 
FINAŁ PUCHARU POLSKI 

w klasach ILCA 4, ILCA 6 K, ILCA 6 M, ILCA 7, ILCA 6 Masters, ILCA 7 Masters  

Charzykowy, 06-08.10.2022 r. 
 

Organizator: Chojnicki Klub Żeglarski przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem 
Klasy Laser 

 
 
 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 
 
 
 
1. PRZEPISY  
1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World  

Sailing.   

1.2 Dodatek P – specjalne procedury dla przepisu 42 – będzie miał  zastosowanie. 

1.3 Dodatek T – Arbitraż – będzie miał zastosowanie  

1.4 Regulamin ‘Zasady organizacji regat żeglarskich PZŻ’ będzie miał zastosowanie 

 
2. WARUNKI UCZESTNICTWA I KLASY 
2.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy klas ILCA 4 K i M, ILCA 6 K i M, ILCA 7, posiadający 
 uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień WS 
2.2 Zgłoszeń należy dokonać przez stronę upwind24.pl  
 Nie ma możliwości zgłaszania się w biurze regat 
2.3    Wpisowe do regat wynosi 180 zł w przypadku zgłoszeń online dokonanych do dnia 30.09.2022 
 r. do godziny 22.00, zgłoszenie po tym terminie będzie skutkowało podwyższeniem wpisowego 
 o 50% 
2.4  Wpisowe do regat można należy opłacić na konto:  
 Bank Spółdzielczy w Chojnicach  45 8146 0003 0000 1010 2000 0001 

 
3. ZGŁOSZENIA DO REGAT  
3.1 Wydrukowane przez organizatora zgłoszenia należy podpisać w dniu 05.10.2022 r. w godzinach 

17.00-20.00 lub w dniu 06.10.2022 r. w godzinach 8.00-9.00 w biurze regat.  
3.2 Przez zgłoszenie do regat zawodnicy lub opiekunowie prawni zobowiązują się do uznania, że 

Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za utratę zdrowia, życia, uszkodzenie ciała 
lub za utratę lub uszkodzenie jakiegokolwiek statku lub wyposażenia 

3.3  Zgłaszający oświadcza, że zamieszczone w przesłanym zgłoszeniu dane są zgodne z prawdą 
3.4  Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących 

dokumentów:  
 - orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania żeglarstwa (dotyczy zawodników w wieku do 
 23 lat) lub oświadczenie o stanie zdrowia (dotyczy zawodników w wieku powyżej 23 lat)  



 

 
 

 - licencji sportowej zawodnika PZŻ  
 - ubezpieczenia OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR  
 - potwierdzenie opłaconych aktualnych składek PSKL (lub przynależności ILCA dla zawodników 
 zagranicznych) 
 - licencji PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy). 
 
4. FORMAT REGAT  
 Regaty będą się składać z pojedynczej serii wyścigów, z wyjątkiem gdy w danej klasie 
 zgłoszonych  zostanie więcej niż 80 jachtów, w takim wypadku będą się składać z serii 
 eliminacyjnej i finałowej 
 
5. PROGRAM REGAT  
5.1 Program regat przedstawia się następująco 
 

Środa - 05.10.2022 17.00-20.00 Rejestracja zgłoszeń 

Czwartek - 06.10.2022 

08.00-09.00 
10.00 

zaraz po otwarciu 
12.00 

Rejestracja zgłoszeń 
Otwarcie regat 
Odprawa z trenerami 
Start do I wyścigu i kolejnych 

Piątek - 07.10.2022 11.00 Start do wyścigów 

Sobota - 08.10.2022 11.00 Start do wyścigów 

5.2 Planowane jest rozegranie 9 wyścigów 
5.3 Ostatniego dnia regat żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godzinie 
 15.00 
 
6. INSPEKCJA SPRZĘTU  
 Inspekcja sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i 
 klasowymi może być dokonana w dowolnym czasie podczas regat. 
 
7. INSTRUKCJA ŻEGLUGI  

Instrukcja żeglugi zostanie udostępniona na stronie internetowej regat na platformie 
https://www.upwind24.pl 

  
8. MIEJSCE REGAT  
8.1 Miejscem organizacji regat będzie Chojnicki Klub Żeglarski, ul. Rybacka 1, 89-606 Charzykowy 
8.2 Regaty zostaną rozegrane na akwenie Jeziora Charzykowskiego 
8.3 Strona regat: https://www.upwind24.pl 
 
9. TRASA REGAT 
 Zawody rozegrane zostaną na trasie trapezowej z metą na wiatr. 
 
10. PUNKTACJA 
10.1 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum dwóch wyścigów. 
10.2 Gdy rozegranych zostało mniej niż 3 wyścigi, wynikiem punktowym jachtu w serii będzie łączna 

 suma  jego punktów ze wszystkich wyścigów. 
10.3 Gdy rozegranych zostało 3 i więcej wyścigów, wynikiem punktowym jachtu w serii będzie łączna 

 suma jego punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem jego najgorszego wyniku 
 punktowego. 
 
 



 

 
 

11. SYSTEM KAR 
Instrukcja żeglugi może zawierać kary standardowe [SP] za naruszenie określonych przepisów, które 
mogą być stosowane przez komisję regatową bez rozpatrywania. Zmienia to PRŻ 63.1 oraz A5. 

 
12. ŁODZIE OSÓB WSPIERAJĄCYCH  

Wszystkie motorówki osób wspierających uczestniczących w regatach wymagają akredytacji 
organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.  

 
13. NAGRODY I IMPREZY TOWARZYSZĄCE 

Regulamin nagród oraz program imprez towarzyszących zostanie podany osobnym 
komunikatem i ogłoszony w pierwszym dniu regat. 

 
14. PRAWA DO WIZERUNKU  

Zgłaszając się do regat zawodnik, rodzic/opiekun prawny zawodnika wyraża zgodę na bezpłatne 
wykorzystanie jego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych 
reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat. 

 
15. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI  

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności 
wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia 
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, 
wynikającą z udziału w regatach. 

  
 

16. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE 
 Informacji udziela Krzysztof Pestka, tel. 608 470 069, e-mail: biuro@chkz.pl  
 
17. ZAKWATEROWANIE  
 Chojnicki Klub Żeglarski, tel. 52 39 88 120, biuro@chkz.pl, Ośrodek wypoczynkowy "Rejs", tel. 
 502 610 802, Ośrodek "Turysta" tel. 602 802 464, Ośrodek wypoczynkowy "Na skarpie", 
 tel. 52 334 13 30        WYŻYWIENIE: „Bistro pod Żaglami” 692 241 756, „Talerzyk” 531 694 404 

mailto:biuro@chkz.pl

