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Regaty Otwarcia Sezonu Żeglarskiego 2018 
Złota Góra 21-22.04.2018 

 
INSTRUKCJA ŻEGLUGI  

 
1. Regaty będą rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017-2021, 

zawiadomieniem o regatach oraz niniejszą Instrukcją Żeglugi. 
 
2. Regaty zostaną rozegrane w klasach: Optimist, Cadet, Omega, Open 

Planuje się rozegranie 4 wyścigów; Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu   
1 wyścigu. 

 
3. Zmiany w Instrukcji Żeglugi i inne informacje dla uczestników regat, wymagające komunikatu 

pisemnego, będą podawane na tablicy ogłoszeń biura regat najpóźniej 20 min przed 
rozpoczęciem procedury startowej do wyścigu, którego dotyczą. Komunikaty mogą być 
podawane także ze statku Komisji Regatowej. 

 
4. Znaki kursowe i trasa:  

a)  Opis trasy i szkic oraz grupy startowe omówione będą na odprawie sterników przed 
pierwszym wyścigiem regat. 

b)  Linię startu i mety wyznaczać i ograniczać będzie nabieżnik na statku KR i tyczka z flagą. 
c) Zamknięcie linii mety nastąpi po upływie 15 minut od czasu ukończenia wyścigu przez 

pierwszy jacht, w danej klasie. W klasie OPT – 20 minut. 
 

5. FLAGI KLASY 

 a) Flagą klasy Optimist będzie flaga ᵠ 

 b) Flagą klasy Cadet będzie flaga    C 

 c) Flagą klasy Omega i Open będzie flaga Ω (te klasy startują razem) 

 
6.   Start: 

a) sygnały startowe podawane będą zgodnie z art. 26 PRŻ. Flaga I lub P opuszczana na 1 
min przed sygnałem startu wraz z sygnałem dźwiękowym. 

b) Aby zawiadomić jachty, że następny wyścig lub seria wyścigów wkrótce się 
rozpocznie, co najmniej pięć minut przed podaniem sygnału ostrzeżenia zostanie 
wystawiona flaga pomarańczowa wraz z pojedynczym sygnałem dźwiękowym. 

c) sygnałom optycznym – decydującym, towarzyszyć będą sygnały dźwiękowe, 
d) jacht nie może wystartować później niż 4 min. po sygnale startu, 
e) Jachty, których sygnał ostrzeżenia nie został jeszcze podany, muszą unikać 

przebywania w polu startowym. Pole startowe wyznacza obszar rozciągający się 
w odległości 50 metrów w każdym kierunku od linii startu i jej znaków. 

 
7. Punktacja 

a) Obowiązuje system punktacji tzw. małych punktów.   
b)  Gdy zostało zakończonych 4 lub więcej wyścigów, wynikiem punktowym jachtu w serii 

będzie łączna suma jego punktów ze wszystkich wyścigów z odrzuceniem najgorszego 
wyniku.   

 
7. Protesty 

a) Jacht zamierzający protestować zobowiązany jest poinformować komisję regatową na linii 
mety o zamiarze protestowania wraz z podaniem numeru jachtu protestowanego natychmiast 
po ukończeniu wyścigu lub wycofaniu się. Zmienia to przepis 61.1(a).  

b) Dla wszystkich klas czas składania protestów wynosi 45 minut po ukończeniu 
przez ostatni jacht ostatniego wyścigu w danym dniu. 
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8.  Przepisy bezpieczeństwa. 

a) Obowiązuje instrukcja PZŻ, przepisy klasowe. Wszyscy zawodnicy żeglują w 
kamizelkach ratunkowych od wyjścia do zejścia z wody. 

b) Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody dotyczące osób lub sprzętu 
poniesione lub wyrządzone przez uczestnika w trakcie lub po zakończeniu regat. 

c) Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym numery telefonów, do służb 
ratowniczych i medycznych umieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń. 

  
9. Inne przepisy: 

a) Na jachcie, podczas wyścigu musi znajdować się taka liczba osób jaka została 
zgłoszona do regat. 

b) Jacht, który wycofuje się z wyścigu musi jak najszybciej powiadomić o tym 
komisję regatową.  

c) Flaga „AP”   oznacza, że wyścigi nie rozpoczęte są odroczone. 
Sygnał ostrzeżenia będzie podany 1 minutę po opuszczeniu flagi „AP”. 

 
Organizator i Komisja Regatowa życzą wszystkim uczestnikom pomyślnych wiatrów!                    


