
INSTRUKCJA ŻEGLUGI 

REGAT o Puchar Wójta Gminy Kunice 
1.PRZEPISY 

Regaty będą rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa, niniejszą Instrukcją Żeglugi oraz komunikatami 

Komisji Sędziowskiej.   

2. ZGŁOSZENIA 

2.1 Zgłoszenia jachtów do regat będą przyjmowane w sekretariacie Komisji Regatowej na terenie Ośrodka Posejdon w 

Kunicach dnia 19.07.2014r. w godz. 08.00—09.50 .  

2.2 Jacht powinien być  oznakowany na żaglu lub burcie. 

3. KLASY 

Zgodnie z zawiadomieniem o Regatach:  Klasa Omega,   Klasa 470. 

4. KOMUNIKATY DLA ZAWODNIKÓW 

Komunikaty dla zawodników podane będą na tablicy ogłoszeń Komisji Regatowej (KR). 

5. ZMIANY W INSTRUKCJI ŻEGLUGI 

Zmiany w instrukcji żeglugi podane będą najpóźniej na 30 min przed startem do wyścigu, którego dotyczą jako komunikat na 

tablicy ogłoszeń KR lub ustnie ze statku KR. 

6. PROGRAM WYŚCIGÓW 

Dokładny program zostanie podany na odprawie sterników. Planowane jest 5 do 7 wyścigów. Przy rozegraniu 6 lub 7 

wyścigów najgorszy wynik jednego wyścigu zostanie odrzucony.   Starty poszczególnych klas będą rozdzielone. Terminy startów 

podane będą na odprawie sterników. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu przynajmniej jednego wyścigu. 

7. TRASA 

Przedstawiona będzie szkicem w komunikacie KR i omówiona na odprawie sterników. 

8. START 

8.1. Opis linii startu podany zostanie na odprawie sterników. Komisja Regatowa na linii startu / mety flaga „B” 

8.2. Flagi startowe. Klasa Omega „D”, Klasa 470 „L” 

 Odstępy między startami  min 2 minuty. 

8.3. Start według przepisu 26 PRŻ, tj 5 min – flaga klasy, 4 min – flaga „I”, 1min – flaga „I”, Start – flaga klasy, każdy 

sygnał potwierdzony dźwiękiem. Obowiązuje przepis 30.1 obligujący do powrotu na przedłużeniach linii startu w okresie 1 minuty 

przed sygnałem startu. 

9. ODWOŁANIA 

9.1.Według przepisu 29 PRŻ, tj indywidualne  - flaga „V” +sygnał dźwiękowy, generalne – flagą „pierwszy zastępczy” + dwa 

sygnały dźwiękowe. 

9.2.Przerwanie wyścigu – flaga „N” 

10. META 

Opis linii mety zostanie podany na odprawie sterników.  

11. OGRANICZENIE CZASU 

Jachty, , które ukończą wyścig później niż 20 min od chwili ukończenia wyścigu przez pierwszy jacht danej klasy będą 

punktowane jako DNF. 

12. PROTESTY 

 Protesty muszą być złożone zgodnie z przepisami 61 PRŻ  Komisji Regatowej do 20 min po zamknięciu linii mety ostatniego 

wyścigu w danym dniu. Protesty będą rozpatrywane w kolejności ich składania. Informacja o rozpatrywaniu zostanie poddana do 

wiadomości zawodników do 15 min po zakończeniu przyjmowania.  

Opłata zgłoszeniowa – 300(słownie: trzysta)PLN. 

13. PUNKTACJA 

Stosowany będzie system małych punktów. Wygrywa jacht który osiągnie najmniejszą ilość punktów.  

14. ZAKOŃCZENIE REGAT 

Termin i godzina zakończenia regat zostanie podana przez KR w komunikacie na tablicy ogłoszeń . Rozdanie nagród odbędzie 

się na terenie Ośrodka LOK na scenie Festiwalu Szant ,  

15. UWAGA 
 16.1. Podpisując zgłoszenie do regat zawodnicy przyjmują całkowitą odpowiedzialność  za siebie oraz za sprzęt zarówno na 

wodzie jak i na lądzie. Wszelkie czynności wykonane lub nie wykonane przez organizatorów nie zwalniają uczestników od 

odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich lub ich sprzętu. 

16.2. Po sygnale Flagą „Y” przez KR zawodnicy są zobligowani do założenia osobistych środków wypornościowych pod 

groźbą dyskwalifikacji. 

                                                                                                                                                                                   Sędzia główny 

Flagi kodu sygnałowego używane w Regatach                                                                                                      /Marek Kowalik/ 
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