
 

 

                                                                                        

 
PUCHAR WARSZAWY 

w klasie OPTIMIST 
 

Nieporęt, 19-21 sierpnia 2020 
 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 
 

Organizatorem regat jest Uczniowski Klub Sportowy FIR  
 
1.  PRZEPISY  
1.1  Regaty rozegrane zostaną zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych 

Żeglarstwa World Sailing oraz zgodnie z regulaminem PSKO. 
1.2  Dodatek P – Specjalne procedury dla przepisu 42 – będzie miał zastosowanie. 
1.3 Dodatek T – Arbitraż – będzie miał zastosowanie. 
 
2. REKLAMOWANIE 

Jachty mogą być zobowiązane do  noszenia reklam wybranych i dostarczonych przez organizatora. 
 
3.  WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA 
3.1  Regaty rozegrane zostaną w klasie Optimist grupa B 
3.2 Zgłoszenia do regat należy dokonać poprzez stronę https://www.psko.pl/  
3.3        Zgłaszając się do regat, zawodnicy potwierdzają posiadanie następujących dokumentów, które 

mogą być wyrywkowo sprawdzane w trakcie regat: 
 aktualne orzeczenie o zdolności do uprawiania żeglarstwa 
 licencja sportowa zawodnika PZŻ 
 ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR 
 certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu 
 licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy) 
 potwierdzenie opłaconych aktualnych składek PSKO 
 

3.4  Wszyscy zawodnicy zobowiązani są sprawdzić swój numer na żaglu na liście zgłoszeń na stronie: 
http://2020.sailingnet.pl/puchar-warszawy i jeśli startują na innym numerze niż wcześniej zgłaszany,  
poinformować o tym drogą mailową biuro regat pod adresem mailowym: biuro_regat@fir.com.pl  w 
terminie przewidzianym zgodnie z punktem 5.2 na ostateczne potwierdzenie zgłoszeń. 

 
4.  WPISOWE  
4.1   Wpisowe do regat należy opłacić przelewem na rachunek UKS FIR: 94 1020 1013 0000 0102 0105 

9435. Potwierdzenie przelewu wraz z listą zgłaszanych zawodników należy przesłać na adres 
mailowy: biuro_regat@fir.com.pl nie później niż do wtorku, 18.08.2020 do godziny 19.30. Na ten 
sam adres należy wysłać dane do rachunku za wpisowe. 

4.2  Wpisowe do regat wynosi: 
 

100 zł W przypadku zgłoszenia on-line i przelewu dokonanych do dnia 14.08.2020 

150 zł W przypadku zgłoszenia on-line i przelewu dokonanych po dniu 14.08.2020 

 
 
5.  FORMAT I PROGRAM REGAT  
5.1  Regaty rozgrywane będą w formacie serii wyścigów z przyjętym przez PSKO podziałem na grupy w 

przypadku gdy liczba zgłoszonych przekroczy 80. 
 
 
 

http://2020.sailingnet.pl/puchar-warszawy


 

 

                                                                                        

5.2  Program regat przedstawia się następująco 
 

Wtorek           18.08 17.30 – 19.30 Ostateczne potwierdzenie zgłoszeń 

Środa              19.08 
 

10.00 
11.30 

Odprawa z trenerami 
Wyścigi 

Czwartek        20.08 11.00 Wyścigi 

Piątek          21.08 11.00 Wyścigi 

 16.00 Zakończenie regat 

 
5.3 Planowane jest rozegranie 9 wyścigów. 
5.4 W dniu 21.08.2020 żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godzinie 15.00. 
 
6.  INSPEKCJA SPRZĘTU 

Inspekcja łodzi i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi 
może być dokonana w dowolnym czasie podczas regat. 

 
7.  INSTRUKCJA ŻEGLUGI  

Instrukcja żeglugi dostępna będzie na stronie: http://2020.sailingnet.pl/puchar-warszawy 
 

8. MIEJSCE REGAT 
8.1  Miejscem organizacji regat będzie Port Jachtowy Nieporęt 
8.2 Regaty rozegrane zostaną na Jeziorze Zegrzyńskim (Patelnia) 
 
9.  TRASA REGAT  

Wyścigi rozgrywane będą na trasie trapezowej z metą na końcu drugiego boku na wiatr. 
 
10.  PUNKTACJA   
10.1 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 1 wyścigu. 

10.2 (a) Gdy rozegranych zostało mniej niż 4 wyścigi, wynikiem punktowym jachtu w serii będzie łączna 
suma jego punktów ze wszystkich wyścigów. 
(b) Gdy rozegranych zostało 4 i więcej wyścigów, wynikiem punktowym jachtu w serii będzie łączna 
suma jego punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem jego najgorszego wyniku punktowego. 
 

11.  SYSTEM KAR 
 Instrukcja Żeglugi może zawierać kary standardowe [SP] za naruszenie określonych przepisów, które 
mogą być stosowane przez komisję regatową bez rozpatrywania,. Zmienia to PRŻ 63.1 oraz A5. 

 
12.  ŁODZIE OSÓB WSPIERAJĄCYCH 

Wszystkie motorówki osób wspierających wymagają akredytacji organizatora regat na druku 
dostępnym na stronie: http://pya.org.pl/files/dzial-sportu/sedziowie/dok/zgloszenie-
akredytacyjne-lodzi-trenerskiej.doc 
Wypełnione druki należy przesłać na adres mailowy biuro_regat@fir.com.pl nie później niż do 
wtorku 18.08.20, do godziny 19.30. 

 
 
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.   NAGRODY  

Szczegółowy regulamin nagród zostanie ogłoszony nie później niż w dniu rozpoczęcia regat. 
 
 

http://2020.sailingnet.pl/puchar-warszawy


 

 

                                                                                        

15.  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.  

 
16. INFORMACJE DODATKOWE 
 UKS FIR  

Jerzy Jodłowski 
tel. 601316500  
uksfir@fir.com.pl  
www.regaty-zegrze.pl 
http://www.regaty-zegrze.pl/index.php?id=Zestawienie_noclegow 
 
 
UWAGA! W terminie do dnia 16.08.2020 należy wypełnić formularz wjazdowy dostępny tu: 
https://forms.gle/hmXbLefJeme1aUcq7 
Informacja ta konieczna jest do wystawienia przepustek na wjazd do Portu Nieporęt. 
Niedopełnienie tej formalności będzie skutkowało niewpisaniem samochodu na listę uprawnionych 
do bezpłatnego wjazdu. 
Każdemu klubowi spoza Warszawy przysługuje jedna bezpłatna przepustka na wjazd i parkowanie 
na terenie Portu Nieporęt. 

http://www.regaty-zegrze.pl/index.php?id=Zestawienie_noclegow
https://forms.gle/hmXbLefJeme1aUcq7

