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LESZKA PAWLIKA PAMIĘCI REGATY W KLASACH  
RS:X. BIC TECHNO, FOIL Puchar Polski 

26-27.09.2020 r. 
Mistrzostwa Polski Klasy Raceboard  

25-27.09.2020 r. 
 

INSTRUKCJA ŻEGLUGI 
 
1.   PRZEPISY 
1.1  Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych 
       Żeglarstwa ISAF ,Dodatkiem „B” PRŻ, Przepisami Klasowymi i wytycznymi PZŻ. 
1.2  W przypadku konfliktu dokumentów obowiązuje Instrukcja Żeglugi. 
 
2.    KOMUNIKATY DLA ZAWODNIKÓW 

Komunikaty dla zawodników będą umieszczane na oficjalnej tablicy ogłoszeń znajdującej się  przy 
Biurze Regat. Przewiduje się komunikaty ustne dotyczące sposobu rozgrywania wyścigów. 
 

3.   ZMIANY W INSTRUKCJI ŻEGLUGI 
Wszystkie zmiany w Instrukcji Żeglugi będą ogłaszane przed godziną 10:00 w dniu, w którym zaczynają 
obowiązywać z wyjątkiem, zmiany w planie czasowym rozgrywania wyścigów, która musi być 
ogłoszona do godziny 20:00 w dniu poprzedzającym jej obowiązywanie. 
 

4.   SYGNAŁY PODAWANE NA BRZEGU 
4.1   Sygnały podawane na brzegu będą wystawiane na maszcie statku KR. 
4.2   Gdy flaga AP jest wystawiona na brzegu słowa: ‘1 minuta’ w sygnale wyścigu „AP” zostaje 
       zastąpiona przez nie wcześniej niż  30 minut’. 
 
5 FORMAT I PROGRAM REGAT 
5.1 Wyścigi rozgrywane będą we flotach jak poniżej: 

 RACEBOARD 
 BIC TECHNO do 7,8m, 6,8m 5,8m.  
 BIC TECHNO 4,0m. 
 Windsurfing FOIL 

5.2 Planowane jest rozegranie do 9 wyścigów. 
 

Dzień Data Godzina Floty 

Piątek 25.09.202 12:00 RCB 

Sobota 26.09.2020 
11:00 
12:00 

RCB 
Pozostałe floty 

Niedziela 27.09.2020 11.00 Wszystkie floty 

 
6. FLAGI KLAS/FLOT 
   Stosowane będą następujące flagi grup: 

BIC TECHNO BIC 4,0 RACEBOARD FOIL 
 
 
 

 
7. AKWENY REGATOWE 

Regaty zostaną rozegrane na jeziorze Zegrzyńskim w pobliżu ośrodka YKP Warszawa. 
  

8. TRASA  REGATOWE 
Rysunek w załączniku nr 1 pokazuje trasę włączając ich oznakowanie, przybliżone kąty pomiędzy 
bokami trasy, kolejność okrążania znaków i stronę, po której każdy znak musi być pozostawiony. 

 
9. ZNAKI 

Znakami  będą  kuliste boje kolorowe.    
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10. START  
10.1 System startu: (zmiana przepisu 26)  

 Sygnał ostrzeżenia,  flaga klasy  - 3 min  
 flaga przygotowania "U" MKS   - 2 min  
 opuszczenie flagi "U" MKS   - 1 min  
 start opuszczenie flagi klasy   - 0 min  

10.2 Linia startu przebiegać będzie pomiędzy masztem jachtu KS i tyczką z czerwoną flagą na żółtej 
pławce. 

10.3 Deski, których sygnał przygotowania nie dotyczy muszą unikać przebywania w polu startowym. 
10.4 Deska, który wystartuje później niż 2 minuty po sygnale startu będzie klasyfikowany jako DNS.     

zmiana przepisów (A4 i A5)  
 
11. META 
11.1 Linie mety wyznacza tyczka z niebieską flagą na statkiem KS i tyczka z czerwoną bojką. 
11.2 Deski, które nie ukończą w czasie 10 minut po ukończeniu przez pierwszą deskę, będą punktowane  

jako DNF. (zmiana przepisów 35, (A4 i A5) 
 
12.   PROTESTY 
12.1     Formularze protestowe będą dostępne w biurze regat, gdzie należy składać protesty przed 
          upływem limitu czasu składania protestów. 
12.2   Czas składania protestów wynosi 30 minut po ukończeniu przez ostatnią deskę ostatniego 
          wyścigu  w danym dniu.  
12.3  Zestawienie protestów będące informacją dla zawodników o terminie rozpatrywania oraz,  czy są 

stroną lub świadkiem w proteście, wywieszone będzie w czasie 15 minut po zakończeniu czasu 
składania protestów. Rozpatrywania będą odbywać się w pokoju ZP przy Biurze Regat. 

12.4 Zawiadomienia o protestach składanych przez komisję regatową lub zespół protestowy będą 
wywieszane celem poinformowania zawodników zgodnie z przepisem 61.1(b). 

 
13.    PUNKTACJA 
13.1 Stosowany będzie system małych punktów opisany w Dodatku A. Przepis B8 nie obowiązuje. 
13.2  Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu. 
13.3  Po rozegraniu 4  wyścigów  zostanie odrzucony jeden wyścig.   
 
 14.  PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKOWE 
        Deski, które wycofują się z wyścigu lub nie opuszczają bazy regat muszą jak najszybciej  
        powiadomić o tym komisję regatową.  
 
15.  ZMIANA WYPOSAŻENIA 

Wymiana uszkodzonego sprzętu jest niedozwolona bez zgody KR. Prośby o wymianę sprzętu musi 
być wniesiona na piśmie przy pierwszej nadarzającej się okazji.  
 

16. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności 
wykonana lub nie wykonana przez Organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia 
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub deskę windsurfingową, 
wynikającą z udziału w regatach. 
 

17. UBEZPIECZENIE 
Każdy uczestniczący zawodnik musi posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
(OC) w minimalnej kwoty gwarancyjnej w wysokości 1 500 000 EUR, lub wartość równoważną na czas 
regat. 
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ZAŁĄCZNIK nr 1 – TRASY  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  Sędzia Główny 

 
Andrzej Wyrzykowski 

 

Oznaczenie 
trasy 

Konfiguracja 

Raceboard, Foil A START –1–2-3-4–5–1–2-3-4-5- META 

BIC Techno 7,8m, 
6,8m, 5,8m 

START –1–5-1-2-3-4–5–META 

BIC 4,0m,  START-1-2-3-4-5-META 

FOIL B 
 

START-1-2-3-4-5-META 
 Kierunek 

wiatru 

K.R. 

START 

META 

3 

4 

5 

2 

1 


