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ZAWIADOMIENIE O REGATACH 
SUPER OPEN CUP 

         klasy open skiff   
                Sopot, 19 – 20 września 2020  

 
    ZAWIADOMIENIE O REGATACH 
 
Organizatorem regat są Klub Żeglarski „Akademia Żeglarstwa PRESTIGE, Polskie 
Stowarzyszenie Klasy Open Skiff oraz Pomorski Związek Żeglarski 
 

1. PRZEPISY 
 

1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach 
Regatowych Żeglarstwa World Sailing. 
1.2 Dodatek P – specjalne procedury dla przepisu 42 – będzie miał zastosowanie. 
1.3 Dodatek T – Arbitraż – będzie miał zastosowanie. 
1.4 Regulamin „ Zasady organizacji regat żeglarskich PZŻ” będzie miał zastosowanie. 
1.5 W przepisach dotyczących niniejszych regat: 
[ DP ] oznacza przepis, za którego złamanie 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. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA  
 

2.1 Regaty rozegrane zostaną w klasie Open Skiff U13 OPEN i U 15 OPEN. 
2.2 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy  z opłaconymi aktualnymi składkami 
Polskiego Stowarzyszenia Open Skiff i posiadających uprawnienia wynikające z Kodeksu 
Uprawnień WS. 
2.3 Zgłoszeń wstępnych do regat należy dokonać poprzez platformę 
https://www.upwind24.pl/  do piątku 18 września 2020 do godziny 20:00. 
2.4 Zgłoszenia finalne oraz wpisowe przyjmowane będą w biurze regat Klubu Akademia 
Żeglarstwa PRESTIGE w Sopocie w dniu 18 września 2020 w godzinach 17:00-19:00 oraz 19 
września 2020 w godzinach 08:30 – 09:30. 
2.5 Wpisowe do regat wynosi 100 zł. 
2.6 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie i okazanie 
następujących dokumentów: 
- aktualne badania lekarskie zgodnie z regulaminem PZŻ, 
- licencja sportowa zawodnika PZŻ, 
- ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR, 
- legitymacja OPEN Skiff 2020 
- licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne ( w przypadku eksponowania).  
 
3. FORMAT REGAT 
 
Regaty będą się składać z pojedynczych serii wyścigów. 
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4. PROGRAM REGAT 
 
4.1 Program regat przedstawia się następująco: 
 
DZIEŃ DATA GODZINA  WYDARZENIE 
PIĄTEK 18.09.2020 17:00-19:00 ZGŁOSZENIA 
SOBOTA 19.09.2020 08:30-09:30 

   11:00 
ZGŁOSZENIA 
WYŚCIGI 

NIEDZIELA 20.09.2020    11:00 
   15:00 

WYŚCIGI 
ZAKOŃCZENIE 

 
4.2 Planowane jest rozegranie 7 wyścigów. 
4.3 Ostatniego dnia regat żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o 
godzinie 13:00. 
 
5. INSTRUKCJA ŻEGLUGI 
 
Instrukcję żeglugi Kluby otrzymają w dniu dokonania finałowych zgłoszeń w biurze regat. 
 
6. MIEJSCE REGAT 
 
6.1 Miejscem organizacji regat będzie Klub Żeglarski Akademia Żeglarstwa PRESTIGE 
w Sopocie. 
6.2  Regaty zostaną rozegrane na akwenie Zatoki Gdańskiej. 
 
7. TRASA REGAT 
 
Wg. załączonego rysunku trasy do instrukcji żeglugi. 
 
8. PUNKTACJA 
 
8.1 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 3 wyścigów. 
8.2 Gdy rozegranych zostanie mniej niż 3 wyścigi, wynikiem punktowym jachtu w serii 
będzie łączna suma  jego punktów ze wszystkich wyścigów. 
8.3 Gdy rozegranych zostanie więcej  niż 3 wyścigi, wynikiem punktowym jachtu w serii 
będzie łączna suma  jego punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem jego najgorszego 
wyniku punktowego. 
 
9. 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. 
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10. ŁODZIE OSÓB WSPIERAJĄCYCH 
 
Wszystkie łodzie osób wspierających uczestniczących w regatach wymagają akredytacji 
organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej. 
 
11. NAGRODY 
 
Regulamin nagród opublikowany zostanie nie później niż w dniu rozpoczęcia regat. 
 
12. PRAWA DO WIZERUNKU 
 
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku 
przez organizatorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz 
we wszystkich materiałach dotyczących regat. 
 
13. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności 
wykonywana 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. 
 
14. INFORMACJE DODATKOWE 
 
Klub Żeglarski AKADEMIA Żeglarstwa PRESTIGE 
osoba kontaktowa : Joanna Rozwadowska 
tel: +48 662 161 964 
e-mail: akademiaprestige@gmail.com 
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