
 
 

                                            

                                                     
 

REGATY ZAKOŃCZENIA SEZONU 

zaliczane do 

 

PUCHARU POLSKI 
 

W KLASACH FWF, IQFOIL, TECHNO, RCB,  

OPEN SLALOM  
Puck, 15 - 16.10.2022 r. 

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 
 

Podstawowe informacje: 
Organizatorem regat jest Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu, oraz Miasto Puck. 
 

 

1. PRZEPISY 

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

Żeglarstwa World Sailing 2021-2024. 
1.2. Wytycznymi dotyczącymi zarządzania wyścigami IQFoil 
1.3. Regulaminem PZŻ „Zasady organizacji regat żeglarskich PZŻ” ma zastosowanie z 

uwzględnieniem ograniczeń sprzętowych opisanych w punkcie 6 niniejszego zawiadomienia. 
1.4. W przepisach dotyczących niniejszych regat: 

[DP] oznacza przepis, za którego naruszenie kara określona jest we Wstępie PRŻ - Adnotacja.  

[NP] oznacza przepisy, które nie stanowią podstawy do protestu lub prośby  

o zadośćuczynienie wnoszonej przez jacht. Zmienia to przepis 60.1. 

 

2. [DP][NP] REKLAMOWANIE 

Deski mogą być zobowiązane do noszenia reklam dostarczonych przez organizatora. 

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA 

3.1. Regaty są otwarte dla klas określonych w ZoR 4.1.  

3.2. Zgłoszenia należy dokonać przez stronę zgłoszeń : https://forms.gle/CtzP297o83UpVK1e8   
do dnia: 14.10.2022 r. do godz. 18:00. 

3.3. Potwierdzenia udziału w regatach i opłacenia wpisowego należy dokonać w biurze regat 

mieszczącym się w budynku portu jachtowego w Pucku w dniu 15.10. od 08:00 do 10:30. 

3.4. Podczas zgłoszenia wymagane będą następujące dokumenty: 

● dokonanie wpłaty wpisowego do regat w gotówce. 

https://forms.gle/CtzP297o83UpVK1e8


 
 

                                            

                                                     
 

● ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną minimum 1.500.000 EUR, 

● aktualne badanie lekarskie, w przypadku zawodników poniżej 23 roku życia, 

● aktualne badanie lekarskie lub podpisane oświadczenie o stanie zdrowia, w przypadku 

zawodników powyżej 23 roku życia, 

● licencja sportowa zawodnika PZŻ, 

● 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). 

 

4. KLASY, WPISOWE 

4.1. Regaty rozegrane zostaną w klasach: Formuła Windsurfing Foil, IQFOIL, Techno, RCB, 

OPEN SLALOM (kobiet i mężczyzn) o ile w danej klasie zgłoszonych zostanie min 5 

zawodników. 

4.2. Wysokość wpisowego do regat: 
 

Klasa Wpisowe 
Termin 
wpłaty 

Senior 150 
15.10. w 

biurze regat 

Junior 
(rocznik 2004 i młodsi) 

100 
15.10. w 

biurze regat 
 

 

5. FORMAT 

5.1 Jeśli w danej klasie zostanie zgłoszonych więcej niż 40 desek, organizator może podzielić flotę. 

Klasy, które zostaną podzielone będą żeglować w serii eliminacyjnej i finałowej. 

5.2 Dopuszcza się możliwość rozgrywanie wyścigów w formacie flotowym a także slalom. 

 

6. KATEGORIE, OGRANICZENIA SPRZĘTOWE 

Zawodnicy klasyfikowani w poszczególnych kategoriach zobowiązani są startować na sprzęcie 

zgodnym z poniższą tabelą: 

 

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 

Do 9.0m2 
Zgodnie 
z pkFF 

about:blank
about:blank


 
 

                                            

                                                     
 

FWF Junior 
U19 
SSM 

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

przednie 
skrzydło do 

900) 

Węglowy 

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 
Junior  

młodszy 
U15 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 

 

 

7. PROGRAM 

7.1. Program wyścigów: 
- 15.10. godz. 08:00 – 10:00 weryfikacja zgłoszeń  
- 15.10. godz. 10:30  Otwarcie regat, odprawa z zawodnikami 
- 15.10. godz. 12:00  Wyśigi 
- 16.10. wyścigi według komunikatów SG. 
- 16.10. godz. 17:00 Zakończenie regat. 

 
7.2. Żaden sygnał ostrzeżenia nie zostanie podany po godzinie 15:00 ostatniego dnia regat. 

 

8. INSPEKCJA SPRZĘTU 

Inspekcja sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i 

klasowymi może zostać dokonana w dowolnym czasie podczas regat 

9. 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. 
 

10. INSTRUKCJA ŻEGLUGI 

Instrukcja żeglugi będzie dostępna na oficjalnej tablicy ogłoszeń i na stronie PSW. 

  

11. SYSTEM KAR 

Oprócz przepisów oznaczonych jako [DP], Instrukcja Żeglugi może zawierać kary standardowe, 

nakładane przez komisję regatową bez rozpatrywania. Zmienia to PRŻ 63.1 i A5. 

 

12. PUNKTACJA 

12.1. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 1 wyścigu dla danej klasy. 
12.2. Punktacja dotycząca poszczególnych kategorii wiekowych i konkurencji (jeśli dotyczy) obliczana 

będzie na podstawie wyników końcowych danej floty. 

12.3. Dla klasy FWF, IQFOIL, OPEN SLALOM 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 

 

12.4  Dla TEC i 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 i więcej 1 jeden najgorszy wynik zostanie odrzucony 

 

13. ŁODZIE OSÓB WSPIERAJĄCYCH 
13.1.Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach zobowiązane 

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

powiadamiać  Sędziego Głównego. 

 

14. MIEJSCA POSTOJOWE 
14.1. Wszystkie deski i sprzęt mają obowiązek stacjonować w miejscach określonych przez 

organizatora. 
 
15. NAGRODY 

Zawodnicy i zawodniczki  w każdej klasie i kategorii wiekowej (zgodnie z pkt. 6) zostaną 
nagrodzeni do trzeciego miejsca. Organizator może zmienić liczbę nagród, klas i kategorii.  
 

16. PRAWA DO WIZERUNKU 

16.1. Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na:  
a) bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, 
filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących 
regat, 
b) przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu do regat dla celów 
przeprowadzenia zawodów, przez administratora danych osobowych – Polskie Stowarzyszenie 
Windsurfingu został/a pouczona/y, iż podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału 
w regatach oraz że przysługuje mu prawo dostępu do treści jego/jej danych i ich poprawiania, 
c) umieszczenie danych (1) w publicznie dostępnym wykazie: wyniki regat, listy startowe (1) 
Zgoda dotyczy następujących danych: -imienia/imion i nazwiska, - nr i daty ważności 
legitymacji/licencji, - adresu e-mail, - daty urodzenia. 

 
17. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Wszyscy zawodnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Patrz przepis 3 
„Decyzja o uczestniczeniu w wyścigu”. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
jakąkolwiek szkodę, obrażenia ciała lub śmierć poniesioną w związku z udziałem w regatach 
zarówno w trakcie ich trwania, jak i przed lub po nich. 


