
                                            

ZAWIADOMIENIE   O  

JSAIL - OPTIMAST MEETING 

PUCK dnia: 29.04.2018r. 

 

 1. TERMIN I MIEJSCE REGAT 
Meeting odbędzie  się w Pucku w dniu 29 kwietnia 2018 na wodach zatoki Puckiej. Biuro regat 

będzie w  porcie  jachtowym 

 

2. ORGANIZATOR 

Organizatorem meetingu są firmy JSAIL i OPTIMAST oraz Klub Sportowy „Zatoka” Puck 

 

 3. PRZEPISY I INFORMACJE DODATKOWE 
Meeting rozgrywany będzie w oparciu o Przepisy Regatowe Żeglarstwa ISAF edycji 2017 –2020. 

Zawodnicy mogą instalować na jachtach sprzęt fotograficzny i wideo. 

Będzie stosowana skrócona procedura startowa (3 minuty ). Można zmieniać dowolna ilość razy 

sprzęt używany w regatach, z zachowaniem identyfikacji jachtu. Czas otwarcia mety będzie 

wynosił 5 minut. 

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA 
4.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy klasy Optimist. Do regat będzie przyjętych 160 

zawodników – decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń. 

Termin zgłoszeń wstępnych upływa z dniem – 20.04.2018r. 

4.2   Wpisowe do regat wynosi: 100,00 PLN płatne  na konto KS Zatoka Puck 77 8348 0003 

0000 0003 1525 0002 w terminie zgłoszeń wstępnych. Po tym terminie wpisowe ulega 

zwiększeniu o 50%.  Wpisowe nie podlega zwrotowi i w całości przekazane będzie na 

finansowanie nagród. 

 

5. ZGŁOSZENIA WSTĘPNE 
5.1.Zgłoszenia wstępne należy dokonywać na stronie regat, znajdującej się na platformie 

internetowej Upwind24 w zakładce Regat, link Jsail-Optimast Meeting 

6. ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT 
6.1 Zgłoszeń finalnych w miejscu regat należy dokonać w biurze regat w porcie w Pucku w 

dniu 28.04.2018r. w godzinach 18.00 –20.00 oraz 29.04.2018r. w godzinach 8.30 –9.00.  

Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących 

dokumentów: 

• aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich) 

• licencja sportowa zawodnika PZŻ 

• ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR 

• certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu 

• potwierdzenie opłaconych aktualnych składek PSKO 

 

 

 

 



7. PROGRAM REGAT 

Sobota 28.04.2018 -      18.00  -   20.00    Zgłoszenia do regat  

Niedziela 29.04.18  8.30  -  9.00  Zgłoszenia do regat 

    10.30 – 17.00   Wyścigi 

    18.00   Losowanie nagród i zakończenie meetingu 

 

8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI 
Instrukcję żeglugi zawodnicy otrzymają po dokonaniu zgłoszeń finalnych. 

 

9. TRASA REGAT Trasa regat zostanie podana w instrukcji żeglugi, przewidywana jest trasa 

typu up and down.  Czas trwania wyścigu będzie wynosił od 10 do 15 minut. 

 

10. SYSTEM PUNKTACJI, FORMAT REGAT 
10.1 Stosowane będą systemy punktacji określone w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 

edycji 2017 –2020. 

10.2 Ilość wyścigów będzie ograniczona jedynie czasowo.  

Planuje się rozegrać 2 wyścigi  kwalifikacyjne i 8 wyścigów finałowych ( finał grupy złotej i finał 

grupy srebrnej),  

Meeting będzie ważny przy rozegraniu 1 wyścigu finałowego. Po rozegraniu 3 wyścigów 

finałowych,  jeden najgorszy rezultat zostanie odrzucony, kolejna odrzutka będzie po rozegraniu 6   

wyścigów finałowych. 

10.3 W wypadku złej prognozy pogody format regat może być zmieniony. 

 

11. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW 
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają 

akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej. Minimalny odstęp od 

startujących zawodników ma umożliwić im swobodną żeglugę.  

12. NAGRODY 
Lista nagród zostanie ogłoszona odrębnym komunikatem . Przewiduje się nagrody zarówno dla 

zwycięzców, jak i do rozlosowania pomiędzy wszystkich uczestników regat. Głowna nagroda do 

rozlosowania pomiędzy wszystkich uczestników regat to kompletna łódka klasy Optimist.  

 

13. PRAWA DO WIZERUNKU 
Zgłaszając się do regat 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. 

 

 

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 I OSOBY KONTAKTOWE 

Mariusz Juszczak  -  office@jsail.pl 

 

16. ZAKWATEROWANIE 

Maciej Kropidłowski  -  maciek@zatokapuck.pl 

mailto:maciek@zatokapuck.pl

