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Regaty Puchar Burmistrza Pucka 
 w klasach Formuła Foil  

Puchar Polski – Puck, 18-20 czerwiec 2021r. 
Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu 

                       
INSTRUKCJA  ŻEGLUGI 

 
 

1.   PRZEPISY 
       1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach  

  Regatowych Żeglarstwa World Sailing (ISAF Racing Rules od Sailing – Appendix B 
Windsurfing    Competition Rules)  ,Dodatkiem „B ” PRŻ, Przepisami 
      Klasowymi, wytycznymi  PZŻ. 
1.2 W przepisach dotyczących niniejszych regat:  

[DP] – oznacza przepis, za którego naruszenie zastosowana kara pozostaje w 
gestii zespołu protestowego.  
[SP] oznacza przep is, za którego naruszenie może zostać 

nałożona standardowa kara zastosowana przez komisję regatową, 

albo kara pozosta jąca w gest i i  zespołu protestowego bez 

konieczności rozpatrywania protestu;  

 [NP] – oznacza przepis, naruszenie którego nie stanowi podstawy do protestu 
przez jacht. Zmienia to PRŻ 60.1 (a). 
 

        2.    PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA [DP] [NP]  
2.1 Komisja regatowa może protestować jachty za naruszenie niniejszych przepisów 
      bezpieczeństwa. 
2.2 Zawodnicy mają obowiązek noszenia osobistych środków asekuracyjnych przez cały 
okres 
      przebywania na wodzie. Niniejszy punkt zmienia preambułę Części 4 PRŻ. 
2.3 Deska, która nie opuszcza portu musi o tym jak najszybciej powiadomić komisję 
regatową. 
 2.4 Deska, która wycofa się z wyścigu musi powiadomić o tym komisję regatową przed 

opuszczeniem akwenu lub, gdy jest to niemożliwe, jak najszybciej po powrocie  
na brzeg. 

2.5 Kiedy komisja regatowa wywiesi flagę V z powtarzającymi się sygnałami 
dźwiękowymi 
      wszystkie łodzie oficjalne i łodzie pomocnicze (kierownicy ekip, trenerzy, kibice) 
muszą 
      monitorować kanał VHF komisji regatowej trasy w oczekiwaniu na informacje 
      o uczestnictwie w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych. Informacja o 
wywieszeniu flagi V 
      będzie podana przez radio. 
 
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach 
zobowiązane są do posiadania radia VHF i prowadzenia nasłuchu. Podczas 
wyścigu łodzie trenerów i obserwatorów mają obowiązek obserwować zawodników 
na akwenie regat, w razie potrzeby udzielać pomocy i powiadamiać Komisję 
regatową. 

Kanał VHF będzie podany osobnym komunikatem na grupie regat. 
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3.     KODEKS POSTĘPOWANIA [DP] 
Zawodnicy, trenerzy, kibice i personel wspomagający muszą stosować się do wymagań 
organizatorów, komisji regatowej i zespołu protestowego 

 
4.     KOMUNIKACJA Z ZAWODNIKAM 

4.1 Komunikaty dla zawodników będą umieszczane na grupie regat w aplikacji 
WhatsApp. 
Komunikaty dla zawodników na wodzie, dotyczące  IŻ i nie tylko mogą, być 
przekazywane ustnie, po       podniesieniu flagi ,,L” z jednym sygnałem dźwiękowym. 
4.2 Sygnał optyczny wystawiony nad flagą klasy lub akwenu obowiązuje tylko dla tej 
klasy lub tego akwenu. Niniejszy punkt zmienia preambułę Sygnałów Wyścigu PRŻ. 
  

5.       ZMIANY W INSTRUKCJI ŻEGLUGI 
Wszystkie zmiany w Instrukcji Żeglugi będą ogłaszane codziennie na grupie regat, z 
wyjątkiem, zmiany w planie czasowym rozgrywania wyścigów, która musi być 
ogłoszona do godziny 20:00 w dniu poprzedzającym jej obowiązywanie.  

 
6.       FORMAT REGAT 

Regaty rozgrywane będą w formacie pojedynczej serii  wyścigów. 
 
7.       PROGRAM REGAT 
                  
    7.1 Wyścigi planowane są jak poniżej: 
  Piątek  18.06.2021  11:00   Wyścigi FF 
  Sobota 19.05.2021 10:00               Wyścigi FF 
  Niedziela  20.05.2021  10:00   Wyścigi FF 
                                                                                                             

 7.2   Ostatniego dnia regat żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż do 
godziny 14.00 – jeśli regaty są ważne lub do godziny 18.00 jeśli nie odbędzie się 
wymagana ilość wyścigów potrzebna do ważności regat. 

 
8. AKWEN REGATOWY 

              Regaty zostaną rozegrane na  Zatoce Puckiej. 
 

9.          TRASA   
              9.1  Schemat trasy będzie podany odrębnym komunikatem. 
              9.2  Trasa nie będzie skracana. Niniejszy punkt zmienia przepis 32. 
 
10.         ZNAKI 
             10.1 Znakami będą  boje żółte w kształcie stożka. 

   10.2 Znakami startu będą: statek komisji regatowej na prawym końcu i boja żółta w      
kształcie stożka na lewym końcu. 

             10.3 Znakami mety będą statek komisji regatowej i boja za rufą statku KR 
                      
11.         FLAGA  KLASY 

               Stosowane będą następujące flagi klas: 
Grupa Flaga  

Foil open 
      Flaga  
 

Foil  8.0       Flaga                              Żółta z F 

Foil  7.0       Flaga                              Szara z FF 
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12.          START 
12.1 Starty do wyścigów: 

Flaga pomarańczowa ,,UWAGA” na około 1 minutę przed sygnałem 
ostrzeżenia – sygnał dźwiękowy. 

  3 min.- flaga klasy – jeden sygnał – sygnał ostrzeżenia 
  2 min – flaga „U” - jeden sygnał – sygnał przygotowania 
  1 min – opuszczenie flagi przygotowania – jeden sygnał – jedna minuta 
  0 – opuszczenie flagi klasy – jeden sygnał – sygnał startu  

12.2 Linia startu przebiegać będzie pomiędzy nabieżnikiem z pomarańczową flagą 
na statku KR  a boją żółtą w kształcie stożka. 
12.3 Deska, która wystartuje później niż 4 minuty po sygnale startu będzie 
klasyfikowany jako DNS.  Niniejszy punkt zmienia przepisy A4 i A5. 

 
13.           META 

Linia mety przebiegać będzie pomiędzy nabieżnikiem z niebieską flagą na statku 
komisji a boją za rufą statku KR. 

 
14.           SYSTEM KAR 

Zgodnie z przepisem B4 44.1 deska, która przyjęła karę lub wycofała się za 
wykonanie kary zgodnie z  przepisem B4 44.2 musi zgłosić ten fakt na mecie. 

 
15.           LIMIT CZASU I PLANOWANY CZAS WYŚCIGU 
 15.1 Obowiązuje następujący limit czasu i planowany czas trwania wyścigu: 

KLASA 
Limit 
czasu 

Planowany czas 
wyścigu 

Czas otwarcia mety 

FF 30 12-15 10 
                   

 15.2 Deski, które nie ukończą w czasie oznaczonym jako czas otwarcia mety po tym, 
jak pierwsza deska przebędzie trasę i ukończy, będą punktowane jako DNF. 
Niniejszy punkt zmienia przepisy 35, A4 i A5. 

 
16.            ZMIANA WYPOSAŻENIA [DP] 

Wymiana uszkodzonego lub utraconego wyposażenia jest niedozwolona bez zgody 
komisji regatowej. Prośby o wymianę muszą być składane do komisji regatowej  

   pierwszej nadarzającej się okazji. 
 

17.              PUNKTACJA 
19.1    Planowane jest rozegranie: 

   18 wyścigów dla klasy FF (maksymalnie 6 wyścigów dziennie) 

                     19.2 Stosowany będzie System Małych Punktów opisany w dodatku A.  
                          Obowiązują przepisy B8 
                     19.3 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 1 wyścigu. 

Dla klasy FF wynikiem punktowym deski w serii będzie łączna suma jej 
punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem najgorszego wyniku 
zgodnie z poniższą tabelą: 

 

ilość wyścigów ilość 
odrzutek  

1-3 0 żaden wynik nie będzie odrzucony 

4-6 1 jeden najgorszy wynik zostanie odrzucony 

7-10 2 dwa najgorsze wyniki zostaną odrzucone 
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11-15 3 trzy najgorsze wyniki zostaną odrzucone 

16-20 4 cztery najgorsze wyniki zostaną odrzucone 

21-25 5 pięć najgorszych wyników zostanie 
odrzuconych 

26-30 6 sześć najgorszych wyników zostanie 
odrzuconych 

 

18.     PROTESTY I ZADOŚĆUCZYNIENIA 
          Ma zastosowanie przepis B10.63.6 

Protesty i prośby o zadośćuczynienie nie muszą być składane na piśmie; muszą być 
złożone ustnie  członkowi zespołu protestowego lub sędziemu głównemu regat, 
tak szybko jak to rozsądnie możliwe  po wyścigu. Zespół protestowy lub sędzia 
główny może zebrać dowody w dowolny sposób, jaki uzna za właściwy i może 
zakomunikować swoją decyzje ustnie. 
 

19.      NAGRODY 
Zgodnie z Zawiadomieniami o Regatach 
 

20.  ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI [NP] 
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. 
 
21.  UBEZPIECZENIE 

Każdy uczestniczący zawodnik deski musi posiadać ważne ubezpieczenie od 
odpowiedzialności  cywilnej (OC) w minimalnej kwoty gwarancyjnej w wysokości  
2 000 000 EUR, lub wartość  równoważną na czas regat.  
 

21.  WYMOGI SPRZETOWE W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH: 

Klasa Kategoria Wiek Kadłub Hydroskrzydło Bom Żagiel Maszt 

FWF Gran Master =60+ 

Zgodnie z: przepisami klasy Formuły Foil (pkFF) 
https://www.sailing.org/tools/documents/FWS2020CR20022020-%5B26014%5D.pdf  FWF Master =40+ 

FWF Senior Open 

FWF Młodzieżowiec U21 

Zgodnie z 
pkFF 

Zgodnie z pkFF 

ALU 
lub 
Węglowy 

Do 9.0m2 

Zgodnie 
z pkFF 

FWF Junior U19 
Dowolne 
standard nie 
wyższym niż 
IQFjunior OD 
(ALU maszt, 
przednie 
skrzydło do 900) 

Do 8.0m2 

FWF Junior młodszy U17 Do 7.0m2 

 
 

 
Sędzia Główny 

Igor Reymer 


