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ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

  

Organizatorem regat jest Centrum Żeglarskie przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem 

Klasy 505. 

1 PRZEPISY 
1.1  Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych 

Żeglarstwa World Sailing oraz przepisami Międzynarodowego Stowarzyszenia Klasy 505. 
1.2  Regulamin „Zasady organizacji żeglarskich Polskiego Związku Żeglarskiego” ma 

zastosowanie.  
1.3 W przepisach dotyczących niniejszych regat: 

[DP] oznacza przepis, za którego naruszenie zastosowana kara określona jest we Wstępie PRŻ 
- Adnotacja 

 [NP] Oznacza przepisy, które nie stanowią podstawy do protestu lub prośby o 
 zadośćuczynienie wnoszonej przez jacht. Zmienia to PRŻ 60.1. 
 [SP] Oznacza przepis, za którego naruszenie może zostać nałożona standardowa kara 
 zastosowana przez komisję regatową albo kara pozostająca w gestii zespołu protestowego, 
 bez konieczności rozpatrywania protestu. 
 
2 [DP] [NP] REKLAMOWANIE 
 Jachty mogą być zobowiązane do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat, 

dostarczonych przez organizatora. 

3 WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA, WPISOWE 

3.1 Zgłoszeń należy dokonać za pomocą formularza on-line dostępnego na platformie: 
upwind24.pl  

3.2 Opłatę wpisowego w kwocie 200 zł należy dokonać: przelewem na konto Polskiego 
Stowarzyszenia Klasy 505. Numer konta:  03 2030 0045 1110 0000 0406 1150 
W tytule przelewu prosimy podać klasę jachtu i numer na żaglu.  

3.3 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 
sekretariacie klubu i przedstawić: 
3.3.1. Ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR  

3.3.2. Licencję PZŻ zawodnika amatorską lub wyczynową 

3.3.3. Certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu 

3.3.4. Opłacenie wpisowego  

3.3 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. 

3.4 Kodeks Uprawnień World Sailing (Regulacja 19) obowiązuje wszystkich zawodników.  
 
 
4 FORMAT  
 Regaty rozgrywane będą w formacie pojedynczych serii wyścigów. 

 

MINUTOR Energia Puchar Polski 505 

Regaty Zakończenia Sezonu 

Szczecin, 25 – 26 września 2021 

https://pya.org.pl/files/dzial-sportu/dok/zasady-organizacji-regat-zeglarskich-pzz.pdf
https://pya.org.pl/files/dzial-sportu/dok/zasady-organizacji-regat-zeglarskich-pzz.pdf
https://www.upwind24.pl/regatta/regaty-otwarcia-sezonu-505-2021
https://www.upwind24.pl/regatta/regaty-otwarcia-sezonu-505-2021
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5 PROGRAM REGAT 
5.1 Planowana ilość wyścigów: 

Klasa Liczba wyścigów 

Klasa 505 7 

 

5.2 Wstępny program regat: 
Data Godzina Wydarzenie   Miejsce 

Sobota 25.09.2021 09:00 Odprawa załóg  Marina CŻ  

11:00 Strat do pierwszego wyścigu  Akwen regat  

Po wyścigach Posiłek regeneracyjny  Marina CŻ 

19:00 Spotkanie towarzyskie Marina CŻ 

Niedziela 26.09.2021 09:00 Kawa, APAP Marina CŻ 

11:00  Start do wyścigów  Akwen regat 

Po wyścigach  Uroczyste zakończenie regat Marina CŻ 

 
5.3 Odprawa zawodników odbędzie się 25 września o godzinie 09.00 na terenie przystani Marina 

Centrum Żeglarskie. 
5.4 W ostatnim dniu regat żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 14.00. 
 
6  INSTRUKCJA ŻEGLUGI 

 Instrukcja Żeglugi będzie dostępna na platformie: upwind24.pl  
 
7 MIEJSCE REGAT 
7.1 Miejscem organizacji regat będzie Marina Centrum Żeglarskie. 
7.2 Wyścigi będą rozgrywane na akwenie jeziora Dąbie. Lokalizacja trasy regatowej będzie podana 

w Instrukcji Żeglugi. 
 
8 TRASY  
 Trasy regat zostaną podane w Instrukcji Żeglugi. 
 
9.    SYSTEM KAR 
9.1  Oprócz przepisów oznaczonych [DP] Instrukcja Żeglugi może zawierać kary standardowe [SP] 

za naruszenie wybranych przepisów, które mogą zostać nałożone przez Komisję Regatową 
bez rozpatrywania. Zmienia to PRŹ 63.1 i A5. 

 
10  PUNKTACJA  
10.1 W regatach ma zastosowanie dodatek A. Przepis B8 nie ma zastosowania. 
10.2 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu.  
10.3 (a) Gdy rozegranych zostało mniej niż 4 wyścigi, wynikiem punktowym jachtu w serii będzie 

łączna suma jego punktów ze wszystkich wyścigów. 
 (b) Gdy rozegranych zostało 4 i więcej wyścigów, wynikiem punktowym jachtu w serii będzie 

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

 
11 ŁODZIE OSÓB WSPIERAJĄCYCH 
11.1  Wszystkie łodzie osób wspierających (trenerów, opiekunów, kibiców) wymagają akredytacji 

organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej. 
11.2 Wszystkie łodzie osób wspierających mają obowiązek przebywać na zewnątrz jakichkolwiek 

obszarów, w których jachty mogą być w wyścigu, od czasu sygnału przygotowanie do 
pierwszego startu pierwszej konkurencji do czasu ukończenia przez wszystkie jachty lub do 
momentu zasygnalizowania przez komisję regatową odroczenia, generalnego odwołania lub 
przerwania. 

11.3 Wszystkie osoby wspierające prowadzące łodzie mają obowiązek przedstawić ubezpieczenie 
OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR. 
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12  BEZPIECZEŃSTWO 
12.1     Załogi są zobowiązane do żeglowania w kamizelkach asekuracyjnych przez cały czas trwania 

wyścigu. Jeśli członek załogi, w trakcie trwania wyścigu, nie będzie ubrany w kamizelkę 
asekuracyjną, załoga zostanie zdyskwalifikowana z wyścigu (DSQ).  

12.2  Każda łódź musi być wyposażona w linę pływająca o długości min. 10 metrów i średnicy min. 
5mm. 

 
13 MIEJSCA POSTOJOWE 
 [DP][NP] Wszystkie jachty i sprzęt mają obowiązek stacjonować w miejscach określonych przez 

Organizatorów. 
 
14 KOMUNIKACJA RADIOWA  

[DP] Będąc w wyścigu jachty nie mogą wykorzystywać transmisji radiowych, wiadomości 
tekstowych i telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających łączność, niż 
dostarczone przez komisję regatową. Wyjątkiem są sytuacje awaryjne.  

 
15 NAGRODY  

Zawodnicy, którzy zajmą miejsce 1-3 otrzymają nagrody okolicznościowe. 
 
16  PRAWA DO WIZERUNKU 
16.1 Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku 

przez Organizatorów, Partnerów i Sponsorów regat podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji  
w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.  

16.2 [DP][NP]Zawodnicy mogą mieć obowiązek udzielania wywiadów podczas regat. 
 
17 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. 
 

18 OŚWIADCZENIE COVID [DP] [NP] 
 Biorąc udział w którymkolwiek z wydarzeń objętych niniejszym Zawiadomieniem o Regatach, 
każdy zawodnik wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za 
przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów związanych z pandemią COVID-19 jak i 
wytycznych Organizatora. Wszelkie działania Organizatora dotyczące wdrażania wytycznych 
związanych z COVID-19, nawet, jeśli po regatach okażą się niepotrzebne nie są niewłaściwe.  

 
19 INFORMACJE  

Dodatkowe informacje związane z regatami, dojazdem i noclegami dostępne będą na 

platformie: upwind24.pl  
 
Kontakt: 
E-mail: info@int505.pl 
Telefon: 609 030 308 

mailto:info@int505.pl
mailto:info@int505.pl

