
 

 

 

 
MECZOWE MISTRZOSTWA POLSKI 

KLAS LASER, LASER RADIAL, FINN, 470 
Puck, 5 - 7.10 2012 

 
ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

1. Organizator 
Organizatorami regat jest Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pucku i przy współpracy  z 
Polskim Związkiem Żeglarskim. 

2. Termin i miejsce regat 
Regaty rozegrane zostaną w Pucku na akwenie Zatoki Puckiej w dniach 5 - 7 października 2012 
roku. 

3. Program regat 

3.1 Program regat przedstawia się następująco: 

 Zgłoszenia do regat    w dniu       4.10.2012r., godz. 17.00 - 20.00 

 Pierwsza odprawa ze sternikami  w dniu      5.10.2012r.,  godz.  9.15 

 Start do pierwszych meczy  w dniach  5 - 7.10.2012r., godz. 10.30 

 Zakończenie regat    w dniu      7.10.2012r., godz. 15,30 

3.2  Zawodnicy mają obowiązek uczestniczenia w: 
a) pierwszej odprawie sterników; 
b) codziennych spotkaniach z arbitrami; 
c) zakończeniu regat. 

4 Kategorie wiekowe i zawodnicy uprawnieni do uczestnictwa w regatach 
4.1 Regaty zostaną rozegrane w następujących kategoriach wiekowych: 

 seniorzy – klasyfikacja generalna  

 młodzieżowcy - zawodniczki/zawodnicy urodzeni w roku 1991 i młodsi. Kolejność w tej 
kategorii ustalona będzie na podstawie klasyfikacji generalnej. 

4.2 Lista zawodników uprawnionych do w regatach zostanie ustalona na podstawie wyników 
Mistrzostw Polski klas olimpijskich rozegranych w Gdańsku w dniach 27 – 30.09.2012. Do 
udziału w Meczowych Mistrzostwach Polski zostaną zakwalifikowani: 

 Klasa Laser Radial  - 12 zawodniczek w tym minimum 8 w wieku do 21 lat 

 Klasa Laser   - 12 zawodników w tym minimum 9 w wieku do 21 lat 

 Klasa Finn   - 10 zawodników w tym minimum 8 w wieku do 21 lat 

 Klasa 470 K   - 10 załóg w tym minimum 8 w wieku do 21 lat 

 Klasa 470 M   - 10 załóg w tym minimum 8 w wieku do 21 lat 
4.3 Uczestnictwo seniorów ogranicza się do medalistów MPS w Gdańsku..  
4.4 Wszyscy zawodnicy mają obowiązek spełniać wymogi przepisu 19.2. Kodeksu uprawnień ISAF 

(http://www.sailing.org/regulations/2006_partIV.pdf ). 
4.5 Wszyscy zawodnicy powinni posiadać numer identyfikacyjny (ISAF Sailor ID), który należy 

wpisać na Zgłoszeniu do Regat. 

5 Zgłoszenia 
6.1. Zawodnicy będą przyjęci do regat po spełnieniu wymagań określonych w Zasadach 

Organizacji Żeglarskich Regat Sportowych PZŻ po zakończeniu procedury zgłoszeniowej i 
opłaceniu wpisowego. 

6.2. Wpisowe do regat wynosi: 
- klasy jednoosobowe  -   80 zł  
- klasa 470  - 120 zł 
Opłata za zgłoszenia dokonane po standardowym terminie w tym nie spełnieniu wymagań 
punktu 6.3 będzie wynosiła 150 % stawki podstawowej.   

http://www.sailing.org/regulations/2006_partIV.pdf


 

 

 

6.3. Zawodnicy uprawnieni do startu muszą potwierdzić udział w regatach do dnia 3.10.2012. do 
godziny 10.00 przesyłając zgłoszenie wstępne na adresy e-mail: moksir-puck@home.pl oraz 
pyaaw@pya.org.pl 

6.4. Brak zgłoszenia wstępnego w terminie określonym w punkcie 6.3 jest jednoznaczny z 
rezygnacją z udziału w regatach i upoważnia organizatora do podjęcia w decyzji o 
zredukowaniu liczby startujących lub akceptacji zgłoszeń kolejnych  zawodników 
rezerwowych. 

7.    Przepisy 
7.1. W regatach obowiązywać będą przepisy zdefiniowane w Przepisach Regatowych Żeglarstwa. 
7.2. W przypadku konfliktu między przepisami zawartymi w Zawiadomieniu o Regatach, 

a przepisami w Instrukcji Żeglugi, obowiązujące będą przepisy ujęte w Instrukcji Żeglugi. 
7.3. Decyzje zespołu protestowego będą ostateczne zgodnie z przepisem PRŻ 70.5. 

8.  Format wyścigów 
8.1 Format regat będzie obejmował: rundy eliminacyjne każdy z każdym, półfinały i finały.  
8.2 Organizator może zmienić format regat, poprzez zmianę ilości rund, jeżeli panujące warunki nie 

pozwalają na ukończenie planowanego formatu. 

9.Trasa 
Obowiązywać będzie prawoskrętna trasa dwóch okrążeń „na wiatr / z wiatrem” z metą na kursie 
z wiatrem. 

10. Zastrzeżenie odpowiedzialności 
Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub zranienia osób wynikłych w związku z regatami, 
przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.  

11.Zakwaterowanie i wyżywienie 
Zawodnicy/załogi organizują zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie. 

12. Nagrody 
Zawodnicy z miejsc 1 – 3 otrzymają, medale.  
 
13. 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 i we wszystkich innych materiałach. 
 
14. Dodatkowe informacje 
Osoba odpowiedzialną z  ramienia Organizatorów:  
Andrzej Wyrzykowski 
Tel. kom.: + 664440163 
e-mail: pyaaw@pya.org.pl  
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