
 LESZKA PAWLIKA PAMIĘCI REGATY  
w klasach FWF – regaty Pucharu Polski w kategorii Junior i Junior młodszy 

klasach BIC TECHNO 7,8, 6,8, 6,0, 4,0 
Nieporęt, 20 – 21 września 2022 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 
 

Organizator:  YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu 
i współfinansowaniu Urzędy m. st. Warszawy 

  
 

1. PRZEPISY 
1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World  

Sailing.   
1.2 Dodatek T – Arbitraż – będzie miał zastosowanie  
1.3 Regulamin ‘Zasady organizacji regat żeglarskich PZŻ’ będzie miał zastosowanie.  
1.4 W przepisach dotyczących niniejszych regat:  

[DP] oznacza przepis, za którego złamanie kara może być niższa niż dyskwalifikacja zgodnie ze Wstępem do 
PRŻ - Adnotacja.  
[NP] oznacza przepisy, które nie stanowią podstawy do protestu lub prośby o zadośćuczynienie wnoszonej 
przez jacht. Zmienia to przepis 60.1. 

 
2. [DP][NP] REKLAMOWANIE  

Deski mogą być zobowiązane do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat, dostarczonych przez 
organizatora. 

 
3. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA 
3.1 Regaty rozegrane zostaną w następujących klasach: FWF U19 (8,0 m2) i FWF U17 (7,0 m2) 
3.2 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień WS. 
3.3  Zgłoszeń do regat należy dokonać poprzez stronę https:// 
3.4  Zgłaszając się do regat, zawodnicy potwierdzają posiadanie następujących dokumentów, które będą 

sprawdzane w trakcie ostatecznego potwierdzania zgłoszeń (Patrz ZoR 6.1): 
 aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania żeglarstwa (dotyczy zawodników w wieku do 
23 lat) lub oświadczenie o stanie zdrowia (dotyczy zawodników w wieku powyżej 23 lat) 
 licencja sportowa zawodnika PZŻ 
 ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR 
 licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy) 
 certyfikat z ustalonym numerem klasowym. 
 członkostwo w PSW i opłacona składka roczna do PSW (nie dotyczy zawodników zagranicznych) 

 
4. WPISOWE 
4.1 Wpisowe do regat wynosi: 
 

 
 

4.2  Wpłaty należy dokonać na rachunek: Bank PEKAO SA  43 1240 6175 1111 0000 4563 9274.  
W tytule przelewu: imię nazwisko, „Opłata startowa w regatach „Leszka Pawlika pamięci Regaty” 

 
5. FORMAT REGAT 

Regaty będą się składać z pojedynczej serii wyścigów, która może zawierać wyścigi rozegrane w dyscyplinach 
course racing i slalom. 

 
6. PROGRAM REGAT 
6.1 Program regat przedstawia się następująco: 
 

Wtorek 20 września 2022 
08.00-10.00 

10.30 
12.00 

Ostateczne potwierdzenie zgłoszeń i weryfikacja dokumentów 
Odprawa z zawodnikami 

Wyścigi 

80 zł w przypadku zgłoszenia dokonanego do godziny 20.00 10 września 2022 
80 zł w przypadku zgłoszenia dokonanego na miejscu regat 



Środa 21 września 2022 
        11.00 
        17.00 

                                                   Wyścigi 
                                          Zakończenie regat  

 
6.2 Planowane jest rozegranie 12 wyścigów. 
6.3 Ostatniego dnia regat żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godzinie 15.00. 

 
7.  INSPEKCJA SPRZĘTU  

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

 
8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI 

Instrukcja żeglugi dostępna będzie na stronie regat https:// 
 
9. MIEJSCE REGAT 
9.1 Miejscem organizacji regat będzie baza YKP Warszawa w Porcie Jachtowym Pilawa  
9.2 Regaty zostaną rozegrane na akwenie Jeziora Zegrzyńskiego (patelnia) 
9.3 Strona regat: https://  

 
10. TRASA REGAT  

Regaty będą rozgrywane na trasie na wiatr i z wiatrem oraz na trasie slalomowej lub slalomowej z wiatrem. 
 
11. PUNKTACJA 
11.1 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum trzech wyścigów. 
11.2 Gdy rozegranych zostało mniej niż 4 wyścigi, wynikiem punktowym jachtu w serii będzie łączna suma  jego 

punktów ze wszystkich wyścigów. 
11.3 Gdy rozegranych zostało od 4 do 6 wyścigów, wynikiem punktowym jachtu w serii będzie łączna suma jego 

punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem jego najgorszego wyniku punktowego. 
11.4 Gdy rozegranych zostało 7 wyścigów i więcej, wynikiem punktowym jachtu w serii będzie łączna suma 

jego punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem jego dwóch najgorszych wyników punktowych. 
 
12. 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. 
 

13. ŁODZIE OSÓB WSPIERAJĄCYCH 
Wszystkie motorówki osób wspierających wymagają akredytacji organizatora regat i zobowiązują się do 
uczestniczenia w akcjach ratowniczych zgodnie z instrukcjami Sędziego Głównego  lub Organizatora  

 
14. [DP][NP] MIEJSCA POSTOJOWE  

Deski, samochody i przyczepy muszą parkować w wyznaczonych przez organizatora miejscach. 
 

15. NAGRODY 
Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w poszczególnych konkurencjach otrzymają pamiątkowe puchary. 

 
16. PRAWA DO WIZERUNKU 

Zgłaszając się do regat zawodnik 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. 

 
17. 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. 
 

18. INFORMACJE DODATKOWE 
Koordynator regat – Witold Nerling 600 913 129 

 
 

 


