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VII OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI AZS 

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW 
w klasach Laser i Laser Radial 

Gdańsk - Górki Zachodnie, 14-16 września 2012 r. 
 
 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 
 

 

Organizatorem regat jest Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk na zlecenie Zarządu 
Głównego AZS przy współpracy z Polskim Związkiem Żeglarskim oraz Narodowym 
Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.  
Regaty będą rozgrywane na akwenie Zatoki Gdańskiej, u ujściu Wisły Śmiałej, w 
Gdańsku - Górkach Zachodnich, w dniach 14-16 września 2012 roku. 
 

 

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

Regatowych Żeglarstwa ISAF. 
1.2 Dodatek P – specjalne procedury za naruszenie przepisu 42 ma zastosowanie. 
1.3       Regulamin PZŻ - Zasady organizacji żeglarskich sportowych w 2012 roku ma     
            zastosowanie. 

2 REKLAMOWANIE 

2.1 Łodzie mogą być zobowiązane do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat, 
dostarczonych przez organizatora. 

2 WARUNKI UCZESTNICTWA,  ZGŁOSZENIA i KLASY 

3.1  Regaty zostaną rozegrane w następujących konkurencjach: 
 MP AZS: klasa Laser Radial, Laser, Finn, 470 K i M, RS:X K i M 
 MPJ: klasy Laser Radial K i M, Laser M  
3.2 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu 

Uprawnień ISAF. 
3.3 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących 

dokumentów: 

 dowód wpłaty wpisowego do regat; 

 aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich); 

 licencja sportowa zawodnika PZŻ; 

 ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR; 

 certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem 
klasowym; 

 licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy); 



 2 

3.4 Zawodnicy uczestniczący w Mistrzostwach Polski AZS poza dokumentami określonymi w 
punkcie 3.2 zobowiązani są do posiadania następujących dokumentów: 

 przynależność klubową poświadczoną przez władze klubu i trenera zespołu; 

 ważna legitymacja AZS z opłaconymi na bieżąco składkami; 

 certyfikat przynależności akademickiej (druk do pobrania na stronie www.azs.pl 
w dziale: dla działacza, sport kwalifikowany, MP AZS) lub indeks z wpisem na 
bieżący rok akademicki (dotyczy studentów, również urlopowanych oraz 
absolwentów) lub w przypadku studentów nowo przyjętych zaświadczenie z 
uczelni.  

3.5 Zgłoszenia ilości uczestników do regat należy przesłać do KS AZS AWFiS Gdańsk w 
terminie do 07.09.2012 r. Zgłoszenia nadesłane po upływie powyższego terminu podlegać 
będą opłacie wpisowego podwyższonej o 50% względem kwot określonych w punkcie 4.1. 

 
4 WPISOWE DO REGAT 
 
4.1 Wpisowe do regat wynosi: 

Klasa Wpisowe Wpisowe w przypadku zgłoszenia  
po 07.09.2012 r. 

Klasy jednoosobowe 80 zł 120 zł 

Klasy dwuosobowe 120 zł 180 zł 

5 FORMAT  

5.1 Regaty rozgrywane będą w formacie serii wyścigów. 

6 PROGRAM 

6.1  Zgłoszenia finalne należy dokonać w biurze regat na terenie Narodowego Centrum 
Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku-Górkach Zachodnich w dniu poprzedzającym pierwszy 
wyścig danej konkurencji w regatach tj. w dniu 13.09.2012 r., w godzinach 16.00-20.00. 
Zawodnicy, którzy nie dopełnią procedury zgłoszeniowej w powyższym terminie, 
podlegają opłacie wpisowego określonej w punkcie 4.1, podwyższonej o 50%. 

6.2 Pierwsza odprawa trenerów i kierowników ekip odbędzie się w dniu zgłoszeń danej 
konkurencji do regat, o godzinie 20.30 na terenie NCŻ AWFiS Gdańsk.  

6.3 W regatach planowane jest rozegranie 9 wyścigów w każdej konkurencji. 
6.4 Otwarcie regat planowane jest w dniu 14.09.2012 r. o godz. 9.30. 
6.5 Każdego dnia starty do wyścigów planowane są o godz. 11.00. 
6.6 W ostatnim dniu regat danej konkurencji sygnał ostrzeżenia nie może być podany później 

niż o godz. 15.00. 
6.7 Zakończenie regat planowane jest w dniu 16.09.2012 r. o godz. 16.30. 
 

7  POMIARY 
7.1 Wszystkie łodzie mają obowiązek umieszczenia właściwych liter przynależności 

państwowej i numerów na żaglach. 
7.2 Wszystkie łodzie mają obowiązek być gotowe do ewentualnej inspekcji sprzętu od godziny 

08.30 pierwszego dnia rozgrywania wyścigów dla swojej konkurencji. 
7.3 Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami 

regatowymi i klasowymi mogą zostać dokonane w dowolnym czasie podczas regat. 
 

8  INSTRUKCJA ŻEGLUGI 
8.1 Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze 

regat na terenie NCŻ AWFiS Gdańsk.  
 

9 TRASY  
9.1 Wyścigi rozgrywane będą na trasach trapezowych lub na wiatr i z wiatrem. Mogą być 

stosowane modyfikacje tras zakładające umieszczenie linii mety bliżej brzegu. 

http://www.azs.pl/
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10  PUNKTACJA  
10.1 W regatach ma zastosowanie System Małych Punktów zgodnie z Dodatkiem A.  
10.2 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów. W przypadku rozegrania 5 i 

więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony.  
 
11  ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW 
11.1 Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają 

akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej. 
11.2 Wszystkie łodzie trenerów i obserwatorów 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 prowadzące łodzie trenerów i obserwatorów mają obowiązek przedstawić 
ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR. 

 

12 POSTOJOWANIE SPRZĘTU 
12.1 Wszystkie łodzie i sprzęt mają obowiązek stacjonować w miejscach określonych przez 

Organizatorów. 
 

13 KOMUNIKACJA RADIOWA 
13.1 Będąc w wyścigu łodzie nie mogą wykorzystywać transmisji radiowych, wiadomości 

tekstowych i telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających łączność, niż 
dostarczone przez komisję regatową.  

 

14 NAGRODY  
14.1 Zwycięzcy regat w poszczególnych klasach, konkurencjach i kategoriach otrzymują 

odpowiednio tytuły Mistrzów Polski Juniorów lub Mistrzostw Polski AZS.  
14.2 Zawodnicy, którzy zajmą miejsce 1-3 w poszczególnych klasach, konkurencjach i  

kategoriach otrzymają odpowiedni medale MPJ i/lub Mistrzostw Polski AZS. 
14.3 W klasyfikacji generalnej za wszystkie klasy – w punktacji: klubów AZS i Wyższych Uczelni 

zostaną przyznane puchary za miejsca 1-3. 
 

15  ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI  
15.1 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, czy deskę windsurfingową, wynikającą z udziału w regatach. 

 
16  PRAWA DO WIZERUNKU 
16.1 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.  

16.2 Zawodnicy mogą mieć obowiązek udzielania wywiadów podczas regat. 
 
17 INFORMACJE DODATKOWE  

17.1     Zakwaterowanie i wyżywienie dla zawodników i trenerów można zarezerwować w  

            Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS Gdańsk. Kontakt: Hotel – Restauracja „Rejs” –  
            Pani Anna Sawicka tel. 509 214 327, e-mail:rejsgd@o2.pl oraz w   Centralnym  Ośrodku  

Sportu Akademickiego ZG AZS w Gdańsku-Górkach Zachodnich. Kontakt: Hotel  „Galion” 
– Recepcja lub Pan Maciej Olszewski, 58 324-81-00, e-mail:marketing@hotelgalion.pl. 

17.2 Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

17.3 Uczestników Otwartych Mistrzostw Polski AZS obowiązywać będzie również Regulamin na 
2012 rok. 
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18 INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE: 
Polski Związek Żeglarski – Andrzej Wyrzykowski 
e-mail: pyaaw@pya.org.pl  
http://www.pya.org.pl  
 
Sędzia Główny – Roman Chyła 
tel. 607 246 660 
e-mail: dominasport@o2.pl 
 
KS AZS AWFiS Gdańsk i NCŻ AWFiS Gdańsk – Krzysztof Zawalski 
tel. 58 322-26-03 
e-mail: kzawalski@awf.gda.pl  
http://www.ncz.awf.gda.pl 
 
Kierownik Biura Regat – Mirosław Seidel 
e-mail: semir@awf.gda.pl 
 
 
 
 
 

                      Dyrektor   

                               Klubu Sportowego 

                         AZS-AWFiS Gdańsk   

                                 
                                                    /-/ Igor Łuczak                                                   
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