
 
 
 

XXXVIII PUCHAR ARKI 

Impreza zaliczana do Pucharu Polski PSKO o wsp 0.5 dla Gr B,Gr 
A, Open Bic oraz Grupy 0 Gdynia, 23-24.06.2018 r. 

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 
 

Organizatorem regat jest Miejski Klub Żeglarski „Arka” przy współpracy z Urzędem Miasta 
Gdyni, Gdyńskim Centrum Sportu, Polskim Związkiem Żeglarskim i Pomorskim Związkiem 
Żeglarskim. Regaty będą rozgrywane na akwenie Zatoki Gdańskiej w Gdyni w dniach 23-
24.06.2018 r. 

 

PRZEPISY 
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych 
Żeglarstwa ISAF 2017-2020. 
W regatach stosowany będzie Dodatek P PRŻ. 

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Regulaminem PSKO. 
 

REKLAMOWANIE 
Organizator ma prawo wymagać noszenia reklam przez siebie dostarczonych. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA 
W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy następujących konkurencji posiadający uprawnienia 
wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF: 
- Optimist Grupa A 
- Optimist Grupa B 
- Open Bic  
 
Wpisowe do regat wynosi: 
60,00 PLN dla wszystkich zawodników 
Płatne podczas zgłoszeń finalnych w biurze ragat  
lub 

Płatność można dokonać przelewem na konto: 
Bank Millenium SA, nr 92 1160 2202 0000 0000 6355 6264, 
Prosimy o posiadanie wydruku potwierdzenia przelewu podczas zgłoszeń. 
 

ZGŁOSZENIA DO REGAT 
 

Zgłoszenia do regat należy dokonać za pośrednictwem strony www.sailingnet.pl 
W panelu trenera  
 
Zgłoszenia finalne w miejscu regat należy dokonać w biurze regat w MKŻ „Arka” w dniu 

- 22 czerwca 2018 r. (piątek) w godzinach 17:00-19:00 lub 
- 23 czerwca 2018r. (sobota) w godzinach 08:00 – 09:30. 

Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje pokazanie: 



- dowód wpłaty wpisowego do regat / potwierdzenie przelewu; 
- aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich); 
- licencja sportowa zawodnika PZŻ; 
- ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR; 
- licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy); 

- opłacone składki PSKO  
 

PROGRAM REGAT 
Program regat będzie następujący: 

 

Dzień Data Godziny  

Piątek 22.06.2018 r. 17:00-19:00 Rejestracja zgłoszeń 

Sobota 23.06.2018 r. 08:00 – 09:30 
12:00 

Rejestracja zgłoszeń 
Start do pierwszego 

wścigu dnia 
Niedziela 24.06.2018 r. 11:00 Start do pierwszego 

wścigu dnia 
 

Planowane jest rozegranie 6 wyścigów 
 

INSTRUKCJA ŻEGLUGI 
IŻ będzie dostępna w biurze regat w budynku MKŻ Arka Gdynia 

 

TRASA 
Regaty zostaną rozegrane na trasie zalecanej przez PSKO 
 

PUNKTACJA, FORMAT REGAT 
Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów. 

- W przypadku rozegrania mniej niż 4 wyścigów, wszystkie wyniki jachtu będą liczone     

do jego punktacji końcowej, 
- W przypadku rozegrania 4 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie 
odrzucony. 

 

ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW 
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają 
akredytacji oraz naklejki z numerem która będzie dostępna u Organizatora regat podczas 

procedury zgłoszeniowej. 
 

PRAWA DO WIZERUNKU 
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku 
przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania 

regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat. 
 

NAGRODY 
Szczegółowy regulamin nagród ogłoszony zostanie w dniu otwarcia regat. 

 

ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności 
wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalania uczestników regat od 

ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego 
jacht, wynikającą z udziału  w regatach. 



 

ORGANIZATOR 
 

Miejski Klub Żeglarski „Arka” Gdynia 
81-345 Gdynia, Al. Jana Pawła II 13d, 
Andrzej Lutomski – tel. +48 605 659 348 
Dominik Schutta – tel. +48 602 525 487, e-mail: teamopti@yahoo.com 
 

INFORMACJE DODATKOWE 
Postój pojazdów w czasie regat jest płatny w wysokości 10 zł za dzień za auto z przyczepą. 
Płatne w trakcie zgłoszeń u organizatora. 

 
 

            

 

 
 


