
 

                                                             

JESIENNY PUCHAR PREZYDENTA MIASTA GDYNI 

MISTRZOSTWA POMORZA 
w klasach: Optimist A, Optimist B, Laser, Laser Radial, Laser 4.7 

 

Gdynia, 26-27.09.2020 r.  

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 
 
 

1. MIEJSCE I TERMIN REGAT  
Miejscem regat będzie Yacht Klub Polski Gdynia. Wyścigi rozgrywane będą na wodach Zatoki 
Gdańskiej – na redzie Mariny Gdynia w dniach 26-27 września 2020 r. 

 

2. ORGANIZATOR  
Organizatorem regat jest Yacht Klub Polski Gdynia 
81-345 Gdynia, Al. Jana Pawła II 11,  tel. 058 620-17-01 
biuro@ykp.gdynia.pl , www.ykp.gdynia.pl 
przy współpracy z Pomorskim Związkiem Żeglarskim oraz Miastem Gdynia. Regaty 
dofinansowano przez Pomorską Federację Sportu ze środków Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego. 
 

3. PRZEPISY  
3.1  Regaty rozgrywane będą zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych 

Żeglarstwa. 
3.2 Dodatek P – Kary za naruszenie przepisu 42 – będzie miał zastosowanie.  
3.3 Dla klasy Optimist Regulamin PSKO będzie miał zastosowanie. 
3.4 Wytyczne Polskiego Związku Żeglarskiego w sprawie organizacji regat żeglarskich w czasie 

pandemii Covid-19 mają zastosowanie. 
 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY  

4.1  W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu 
Uprawnień ISAF. 

4.2  Regaty rozegrane zostaną w klasach: Optimist grupa A,  grupa B (w klasyfikacji dziewcząt  
i chłopców, dodatkowa klasyfikacja zawodników do lat 9), Laser Standard, Laser Radial  
(w klasyfikacji kobiet i mężczyzn), Laser 4.7 (w klasyfikacji dziewcząt i chłopców). 

4.3   Wpisowe do regat wynosi: 80 PLN dla klas OPP, 100 PLN dla klas Laser. 
 

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT  
5.1  Dla klasy Optimist należy dokonać do dnia 24.09.2020 r. poprzez stronę internetową 

www.psko.pl. 
5.2  Zgłoszenia finalne i potwierdzenie udziału należy dokonać w biurze regat na terenie YKP 

Gdynia w dniu 26.09.2020 r. w godz. 17.00-19.00 lub w dniu 26.09.2020 r. w godz.8.00-9.00.  
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5.3  Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat mogą być wymagane następujące 

dokumenty: 
 

 potwierdzenie wpłaty wpisowego do regat, 
 ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną minimum 1.500.000 EUR, 
 certyfikat jachtu, 
 aktualne badanie lekarskie, 
 licencja sportowa zawodnika PZŻ, 
 licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy). 

 

6. PROGRAM REGAT  

6.1  Program regat będzie następujący:  
 

Piątek 25.09 17.00 – 19.00 Rejestracja zgłoszeń 

Sobota  26.09  08.00 – 09.00  Rejestracja zgłoszeń 
 11.00                  Wyścigi  

Niedziela 27.09  10.30  
16.00 

Wyścigi  
Zakończenie regat  

 

6.2  Pierwsza odprawa trenerów i kierowników ekip odbędzie się w dniu 26.09.2020 r. o godzinie 
9.30 w budynku Yacht Klubu Polski Gdynia. 

6.3  Planowane jest rozegranie 7 wyścigów.  
6.4  W dniu 27.09.2020 r. żaden sygnał ostrzeżenia nie będzie podany później niż o godz. 15.00.  
 

7. INSTRUKCJA ŻEGLUGI  
Instrukcję żeglugi będzie dostępna po dokonaniu zgłoszeń rejestracyjnych.  

 

8. TRASA REGAT  
Trasa regat zostanie podana w instrukcji żeglugi. 

 

9. SYSTEM KAR  
Decyzje zespołu protestowego będą ostateczne. Prawo do odwołań zostaje zniesione na 
podstawie PRŻ 70.4. 

 

10. PUNKTACJA 
10.1  Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu.  
10.2 W przypadku rozegrania 3 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie 

odrzucony.  
 

11. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW  
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają 
akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.  

 

12. NAGRODY  
Zawodnicy, którzy zajmą   miejsce 1-3 w poszczególnych klasach, konkurencjach  
i kategoriach otrzymają   medale i nagrody okolicznościowe. Organizator może zmienić liczbę 
nagród, jeśli w danej klasie zgłosi się mniej niż 10 jachtów. 

 
 



 

                                                             

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. 

 

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 
Sebastian Wójcikowski  tel./fax: 058 620 17 01 

 
 
 

 
 

ZAPRASZAMY DO GDYNI!! 


