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XXIX PUCHAR MIASTA GDYNI 

Eliminacje do O.O.M. dla LAS 4,7 
Gdynia, 03-05 lipca 2015 r. 

 
ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

 
 Organizatorem regat jest Miejski Klub Żeglarski „Arka” przy współpracy z Gdyńskim 
Centrum Sportu, Polskim Związkiem Żeglarskim i Pomorskim Związkiem Żeglarskim. Regaty 
będą rozgrywane na akwenie Zatoki Gdańskiej w Gdyni w dniach 03-05 lipca 2015 r. 

 
1. PRZEPISY 
1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach 
Regatowych Żeglarstwa ISAF 2013-2016. 
1.2 W regatach stosowany będzie Dodatek P PRŻ. 

 
2. REKLAMOWANIE 
Organizator ma prawo wymagać noszenia reklam przez siebie dostarczonych. 

 
3. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA 
W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy następujących konkurencji posiadający uprawnienia 
wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF: 

- Laser Standard, 
- Laser Radial K i M, 
- Laser 4,7 do lat 17 startujące roczniki U18 kategoria chłopców i dziewcząt 
- Laser 4,7 do lat 15 startujące roczniki U16 kategoria chłopców i dziewcząt 
- Open Bic do lat 12 i do lat 14. 

 
3.1 Wpisowe do regat wynosi: 
 

- 50,00 PLN dla zawodników w klasie Open Bic w dniu 02.07.2015r. 
 
- 60,00 PLN dla zawodników w klasie Laser 4,7 w dniu 02.07.2015r. 
- 80,00 PLN w dniu 03.07.2015r. 
 
- 80,00 PLN dla zawodników pozostałych klas w dniu 02.07.2015r. 
- 100,00 PLN w dniu 03.07.2015r. 
 

4. ZGŁOSZENIA DO REGAT – przyjmowane będą metodom tradycyjną. 
 
4.1 Zgłoszenia finalne w miejscu regat należy dokonać w biurze regat w dniu: 
- 02 lipca 2015 r. w godzinach 14:00-18:00 lub 
- 03 lipca 2015 r. w godzinach 08:00 – 09:30. 
 
4.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje pokazanie: 

- dowód wpłaty wpisowego do regat; 
Zawodnik zobowiązany jest posiadać: 
- aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich); 
- licencja sportowa zawodnika PZŻ; 
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- ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR; 
- licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy); 
- legitymacja ILCA 2015 

 
5. PROGRAM REGAT 
5.1 Program regat będzie następujący: 

 

Dzień Data Godziny  

Czwartek 02.07.2015 r. 14:00-18:00 Rejestracja zgłoszeń 

Piątek 03.07.2015 r. 08:00 – 09:30 
12:00 

Rejestracja zgłoszeń 
Wyścigi 

Sobota 04.07.2015 r. 11:00 Wyścigi 

Niedziela 05.07.2015 r. 11:00 
16:00 

Wyścigi 
Zakończenie regat 

 
5.2 Planowane jest rozegranie 9 wyścigów 
5.3 W dniu 05.07.2015 r. sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 13:00. 

 
6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI 
Instrukcja żeglugi będzie dostępna w biurze regat w dniu 02.07.2015 r. w godzinach 14:00 – 
18:00. 

 
7. TRASA 
Regaty zostaną rozegrane na trasie trapezowej. 

 
8. PUNKTACJA, FORMAT REGAT 
8.1 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów. 

- W przypadku rozegrania mniej niż 5 wyścigów, wszystkie wyniki jachtu będą liczone 
do jego punktacji końcowej, 
- W przypadku rozegrania 5 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie 
odrzucony. 

8.2 Eliminacje do OOM w klasie Laser 4.7 rozegrane zostaną w trzech flotach i w czterech 
kategoriach wiekowych: 
- Flota I chłopcy U18 
- Flota II chłopcy U16 
- Flota III dziewczęta U18  
- Flota IV dziewczęta U16 
Jeśli flota będzie mniejsza niż 15 łódek dopuszcza się łączenia flot w kategoriach wiekowych 
U16 lub U18. 
Liczba 15 jest podstawą do tworzenia odrębnych flot w rozbiciu na kategorie wiekowe. 
 
8.3 Jeżeli liczba zawodników zgłoszonych do regat w klasie Laser Radial przekracza 70, 
wyścigi rozegrane zostaną w 2 grupach. Jednakże, zaznacza się, iż ostateczną decyzję o 
podziale floty musi zatwierdzić przedstawiciel klasy Laser. 
 
9. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW 
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają 
akredytacji u Organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej. 

 
10. PRAWA DO WIZERUNKU 
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku 
przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania 
regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat. 
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11. NAGRODY 
Za zdobycie I miejsca zespołowo przewidziany jest Puchar Przechodni Prezydenta Miasta 
Gdyni. Do punktacji zespołowej liczone są wszystkie zgłaszane do regat jachty. 
Za zdobycie I, II, III miejsca indywidualnie zawodnicy otrzymują puchary i nagrody rzeczowe 
w następujących klasach: Laser Standard, Laser Radial K i M, Laser 4,7 U 16 K i M i Laser 4,7 
U 18 K i M, Open Bic do lat 12 i do lat 14. Regulamin nagród ogłoszony zostanie w dniu 
otwarcia regat. 

 
12. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności 
wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalania uczestników regat od ponoszenia 
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, 
wynikającą z udziału  w regatach. 
 
13. ORGANIZATOR 
 
Miejski Klub Żeglarski „Arka” Gdynia 
81-345 Gdynia, Al. Jana Pawła II 13d, 
Andrzej Lutomski – tel. +48 605 659 348 
e-mail: andrzej.lutomski@wp.pl 
 
14. INFORMACJE DODATKOWE 

 
Przedkładamy oferty na zakwaterowanie i wyżywienie, gdzie dla uczestników 
regat zastosowane zostaną ceny specjalne wynegocjowane przez MKŻ „Arka”. 

 
Małgorzata Eriksson 
Pokoje Gościnne w Centrum Gdyni 
ul. Piłsudskiego 50 (nad Ankerem) 
tel. 609 105 170 
Pokoje.Goscinne.AnkerGdynia.pl 
 

 
 
 
 

ORGANIZATOR 
Komandor MKŻ “Arka” Gdynia 

Andrzej Lutomski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


