
 

 

 

                                                                                                                                                                  

  
 

                                   PUCHAR WOZŻ 
Nieporęt, 23 – 24 kwietnia 2022 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 
 

Organizatorem regat jest Warszawsko Mazowiecki Okręgowy Związek Żeglarski 
 

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

World Sailing i dodatkowo w przypadku klasy Optimist zgodnie z Regulaminem PSKO. 
1.2 Dodatek P – specjalne procedury dla przepisu 42 – będzie miał zastosowanie. 
1.3 Dodatek T – Arbitraż – będzie miał zastosowanie 
 
2. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 Regaty rozegrane zostaną w klasie Optimist A, Optimist B, Ilca4, Ilca6 
 
3.  ZGŁOSZENIA 
3.1 Zgłoszenia należy dokonać do czwartku, 21 kwietnia 2022 do godziny 20.00 poprzez stronę 

https://www.upwind24.pl/regatta.  
3.3       Wpisowe do regat wynosi 100,00 zł 
3.4   Zgłaszając się do regat, zawodnicy potwierdzają posiadanie następujących dokumentów, które mogą być 

wyrywkowo sprawdzane w trakcie regat: 
 aktualne orzeczenie o zdolności do uprawiania żeglarstwa 
 licencja sportowa zawodnika PZŻ 
 ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR 
 certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu 
 licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy) 
 potwierdzenie opłaconych aktualnych składek PSKO i PSKL 
 
3.3  Wszyscy zawodnicy zobowiązani są sprawdzić swój numer na żaglu na liście zgłoszeń na stronie regat na 

platformie https://www.upwind24.pl/regatta i jeśli startują na innym numerze niż wcześniej zgłaszany,  
poinformować o tym drogą mailową biuro regat pod adresem mailowym: biuro_regat@fir.com.pl  w 
terminie do dnia 23 kwietnia 2022 do godziny 10.30. 

 
4.  PROGRAM REGAT  
4.1 Program regat przedstawia się następująco: 

Sobota 
23.04.2022 

 
11.30 

              

 
Wyścigi 
 

Niedziela 
24.04.2022 

11.00 Wyścigi  

 
4.2  Planowane jest rozegranie 6 wyścigów. 
4.3 Ostatniego dnia regat żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godzinie 14.30. 
 
5.  POMIARY 

Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i 
klasowymi mogą być dokonane podczas regat. 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                  

 
 
6.  INSTRUKCJA ŻEGLUGI  

Instrukcja żeglugi dostępna będzie na stronie regat: https://www.upwind24.pl/regatta/puchar-wozz-
2022/notice-board 
 

7. MIEJSCE REGAT 
7.1  Miejscem organizacji regat będzie Port Nieporęt-Pilawa 
7.2 Regaty rozegrane zostaną na akwenie Jeziora Zegrzyńskiego (Patelnia). 
 
8.  TRASA REGAT  

Regaty rozegrane zostaną na trasie trapezowej. 
 
9.  PUNKTACJA   
9.1 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 1 wyścigu. 

9.2 (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. 
 

10.  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. 

 
11.  ŁODZIE OSÓB WSPIERAJĄCYCH 

Wszystkie motorówki osób wspierających wymagają akredytacji organizatora regat przesłanych mailem na 
adres biuro_regat@fir.com.pl na drukach dostępnych tu: http://pya.org.pl/files/dzial-
sportu/sedziowie/dok/zgloszenie-akredytacyjne-lodzi-trenerskiej.doc 

 
12.  PRAWA DO WIZERUNKU  

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

  
13.   NAGRODY  

Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w poszczególnych klasach otrzymają pamiątkowe statuetki i kupony 
rabatowe i upominki ufundowane przez Artexshop przedstawiciela firmy Rooster. 
 

14.  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.  

 
15.  INFORMACJE DODATKOWE  

Jerzy Jodłowski 
tel. 601316500  
biuro_regat@fir.com.pl 
 
 
 
 
 

 


