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ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

Pamięci Michała Srzednickiego 

Puck, 15-17.07. 2022 r. 

w klasach FWF, RCB 

Puchar Polski 
 

1 PRZEPISY 

            Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w: 

• przepisach Regatowych Żeglarstwa  edycja (2021 - 2024), 

• regulaminem PZŻ „Zasady organizacji żeglarskich regat sportowych” 

• wytycznymi dotyczącymi zarządzania wyścigami klasy IQFoil 

• Regulaminem rozgrywania regat PSW 

1.1 W przepisach dotyczących niniejszych regat: 

[DP] oznacza przepis, za którego naruszenie zastosowana kara pozostaje w gestii 

zespołu protestowego; 

[SP] oznacza przepis, za którego naruszenie może zostać nałożona standardowa kara 

zastosowana przez komisję regatową, albo kara pozostająca w gestii zespołu protestowego 

bez konieczności rozpatrywania protestu; 

[NP] oznacza przepisy, które nie stanowią podstawy do prośby o zadośćuczynienie wnoszonej 

przez jacht. 

 

2 REKLAMOWANIE 

Deski mogą być zobowiązane do zamieszczenia na żaglach, w wyznaczonych miejscach, 

oficjalnych naklejek sponsorów regat, dostarczonych przez organizatora. Szczegółowa 

instrukcja umieszczenia naklejki sponsora PGE Baltica na końcu dokumentu.  

3 ORGANIZATOR REGAT 

              Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu 

              Miasto Puck, MOKSiR w Pucku 

 

4 WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA, KLASY 

4.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu 

Uprawnień WS (Regulacja 19) 

4.2 Regaty rozegrane zostaną w następujących klasach: Formuła Windsurfing Foil, Raceboard o ile 

w danej klasie przyjętych do regat zostanie min 5 zawodników. 

4.3 Zgłoszenia do regat: do regat należy zgłosić się przez: 

 

https://forms.gle/1Kkkm5PNVRNLQj38A     

 

https://forms.gle/1Kkkm5PNVRNLQj38A
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do 12 .07.2022 r do godz. 20:00. ostateczne przyjmowanie zgłoszeń oraz weryfikacja dokumentów w dniu 

15.07.2022 r w godz.08:00-10:00 po tym terminie nie ma możliwości zgłoszenia się do regat. 

 

4.4 Wpisowe do regat: 

• Senior: 150 zł.        

• Junior (rocznik 2004 i młodsi): 100 zł.         

• Wpłaty należy dokonać, tylko gotówką, w biurze regat 

w dniu 15.07.2022 r. w godz. 08:00-10:00 

  

4.5 Zawodnik zobowiązany jest posiadać następujące dokumenty: 

• aktualne badania lekarskie zgodnie z  Dziennik Ustaw RP 28 lutego 2019 roku (pozycja 395). 

• licencja sportowa zawodnika PZŻ; 

• ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 2.000.000 EUR; 

• certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanej deski windsurfingowej z ustalonym numerem 

klasowym (certyfikat numer żagla deki windsurfingowej) 

• członkostwo w PSW i opłacona składka roczna do PSW (nie dotyczy zawodników 

zagranicznych) https://psw.org.pl/o-psw/deklaracja-czlonkowska/ 

• licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy). 

 

Dokumenty będą sprawdzane przez członka Komisji Sędziowskiej przed zawodami podczas procedury 

zgłoszeniowej do regat. 

 

1 PROGRAM REGAT 

  

15.07 piątek 08:00-10:00 zapisy weryfikacja dokumentów 

11:00 odprawa zawodników 

12:30 sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia 

16.07 sobota 10:00 odprawa zawodników 

11:30 sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia 

17.07. niedziela 09:00 odprawa zawodników 

10:30  sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia 

17:00 zakończenie regat 

 

             Planowane jest rozegranie maksymalnie: 

• 24 wyścigów w zależności od siły wiatru będą to: 

            course racing, slalom sprint, marathon dla klasy FWF   

• 12 wyścigów dla  RCB 

 

1.1 Ostatniego dnia regat żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż do godziny 

15.00 - jeśli regaty są ważne lub do godziny 17.00 jeśli nie odbędzie się wymagana ilość 

wyścigów potrzebna do ważności regat. 

 

 

 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/395/1
https://psw.org.pl/o-psw/deklaracja-czlonkowska/
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2 INSPEKCJA SPRZĘTU 

Inspekcja sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i 

klasowymi może zostać dokonana w dowolnym czasie podczas regat. 

Klasa Kategoria Wiek Kadłub Hydroskrzydło Bom Żagiel Maszt 

FWF Weteran 61+ 

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

FWF Grand Master 51+ 

FWF Master 41+ 

FWF Senior Open 

FWF Młodzieżowiec 
U21 
SSM 

Zgodnie 
z pkFF 

Zgodnie z 
pkFF 

ALU 
lub 

Węglowy 

Do 9.0m2 

Zgodnie 
z pkFF 

FWF Junior 
U19 
SSM 

Dowolne 
standard nie 
wyższym niż 
IQFjunior OD 
(Carbon lub 
ALU maszt, 

przednie 
skrzydło do 

900) 

Do 8.0m2 

FWF 
Junior 

młodszy 
U17 
SSM 

Dowolne 
standard nie 
wyższym niż 
IQFjunior OD 
(ALU maszt, 

przednie 
skrzydło do 

800) 

Do 7.0m2 

FWF 

Młodzik 

U14 Do 6.0m2 

TEC7.8 
U17 
SSM 

TEC OD 

 

7.8m2 TEC OD 
(Techno One Design) 

TEC6.8 
U15 
SSM 

TEC OD 
6.8m2 TEC OD 

(Techno One Design) 

TEC6.0 
U14 
PSW 

TEC OD 
Pędnik dowolny  do 6.0m2 

(w ramach mistrzostw PSW) 

TEC4.0 
U13 
SSM 

TEC OD 
Pędnik dowolny bezkamberowy o 

powierzchni do 4.0m2 

 

2.1 INSTRUKCJE i KOMUNIKATY 

 Komunikaty dla zawodników będą wywieszone na oficjalnej tablicy ogłoszeń przy biurze regat. 

            Sygnały optyczne na brzegu będą wywieszone na maszcie flagowym w porcie. 

 Na wodzie komunikaty od sędziego głównego regat będą podawane ustnie po podniesieniu 

flagi ,,L'' z jednym sygnałem dźwiękowym. 

 

3 MIEJSCE REGAT 

3.1 Miejscem organizacji regat będzie Port Jachtowy Puck 

3.2 Wyścigi będą rozgrywane na akwenie Zatoki Puckiej 

3.3 W związku z trwającymi na terenie portu i jego okolicy, pracami budowlanymi oraz 

about:blank
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remontowymi należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń gospodarza terenu i kierownictwa 

portu. 

             

3.4 TRASY I FORMAT ROZGRYWANIA REGAT 

Trasy i format regat, rozgrywane będą jak w regatach IQFoil zgodnie z ,,IQFoil klas race 

management guideline” z ograniczeniami opisanymi w IŻ. 

4 PUNKTACJA 

Regaty uznaje się za ważne po rozegraniu minimum: 

• 3 wyścigów dla FWF 

• 1 wyścigu do RCB. 

            

4.1 Dla klasy FWF 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 

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 

 

 

4.2 Dla RCB, 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 

11 i więcej 3 trzy najgorsze wyniki zostaną odrzucone 
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5 ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW 

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach zobowiązane są   

obserwować zawodników na akwenie regat, w razie potrzeby udzielać pomocy  oraz  

powiadamiać  Sędziego Głównego. 

NAGRODY 

Zawodnicy zajmujący miejsca 1-3 będą nagradzani pucharami. 

6 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. 

7 [NP] 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 deskę, 

wynikającą z udziału w regatach. 

 

Dodatkowe informacje: 

Koordynator regat   -    Igor Rejmer        

Tel.  507 735 790 

 

 


