
 
 

1 Mistrzostwa Świata Głuchych w Żeglarstwie w klasie PUCK 

22 wrzesień – 29 wrzesień 2018 

Puck, Polska 

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

Organizatorem regat jest Międzynarodowy Komitet Sportowy Głuchych,  

Polski Związek Sportu Niesłyszących oraz 

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pucku 

 

1. PRZEPISY 

1.1  Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach 

Regatowych Żeglarstwa WS edycja (2017 – 2020) oraz 

1.2  Regulaminem ICSD 

1.3  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. [DP] REKLAMOWANIE 

2.1  Jachty mogą być zobowiązane do zamieszczania oficjalnych naklejek sponsorów 

regat, dostarczonych przez organizatora. 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA 

3.1  W regatach mogą uczestniczyć osoby z wadą słuchu powyżej 55dB po zatwierdzeniu 

audiogramu ICSD. 

4. PROGARM REGAT 

4.1  Program regat będzie następujący: 

   

21.09.2018  Przyjazd uczestników 

22.09.2018 9:00 – 12:00 
13:00 – 15:00 
15:00 – 18:00 
19:00 – 20:00 

Trening 
Odprawa techniczna 
Trening 
Ceremonia otwarcia 

23-25.09.2018 7:45 – 8:30 
9:00 – 12:00 
13:45 – 14:30 
15:00 – 18:00 

Trening 
Wyścigi 
Trening 
Wyścigi 

26.09.2018 15:00 – 18:00  

27-28.09.2018 7:45 – 8:30 
9:00 – 12:00 

Trening 
Wyścigi 



 
 

13:45 – 14:30 
15:00 – 18:00 

Trening 
Wyścigi 
 

29.09.2018 7:45 – 8:30 
9:00 – 12:00 
15:00 – 16:00 

Trening 
Wyścigi 
Ceremonia zamknięcia 

30.09.2018  Wyjazd uczestników 

  Planowane jest rozegranie 22 wyścigów.  

5. INSPEKCJA SPRZĘTU 

5.1  Inspekcja sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami 

regatowymi i klasowymi może zostać dokonana w dowolnym czasie podczas regat. 

6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI 

6.1  Instrukcja żeglugi będzie dostępna w biurze regat w Harcerskim Ośrodku Morskim w 

Pucku. W niej zawodnicy otrzymają wszystkie niezbędne informacje. 

7. MIEJSCE REGAT 

7.1  Miejscem organizacji regat będzie Harcerski Ośrodek Morski w Pucku, ul. Żeglarzy 1 

7.2  Wyścigi będą rozgrywane na akwenie Zatoki Puckiej 

8. FORMAT ROZGRYWANIA REGAT 

8.1  Regaty rozgrywane będą w formacie pojedynczej serii wyścigów. 

9. PUNKTACJA 

9.1  W regatach ma zastosowanie System Małych Punktów zgodnie z Dodatkiem A. PRŻ 

9.2  Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 3 wyścigów. 

10.  ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW 

10.1 Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach 

wymagają akredytacji u organizatora regat. 

11.  PRAWA DO WIZERUNKU 

11.1 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 

12.  NAGRODY 

12.1 Zawodnicy, którzy zajmą 1-3 miejsca w poszczególnych konkurencjach 

otrzymają medale i tytuły Mistrzów Świata Głuchych w Żeglarstwie 

13.   [NP] ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI  

13.1 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 łódkę, wynikająca z udziału w regatach. W 

zgłoszeniach przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zgłoszeniach do regat 

dla celów przeprowadzenia zawodów, przez administratora danych osobowych – 

Polski Związek Sportu Niesłyszących została pouczona, iż podanie danych jest 

dobrowolne, lecz konieczne do udziału w regatach oraz że przysługuje mu prawo do 

dostępu do treści jego danych i ich poprawiania. 

14.  INFORMACJE DODATKOWE 

14.1 Do uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z: 

Mariusz Nalewajek – lejek102@wp.pl, z informacją do: info@pzsn.pl oraz 

ahoy@poczta.onet.pl  
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