
Błękitna Wstęga Zalewu Wiślanego 
Puchar Burmistrza Krynicy Morskiej 

16-18 sierpnia 2019 roku 
Krynica Morska, Polska 

 
Regaty zaliczane do Pucharu Zalewu Wiślanego i Pucharu Bałtyku Południowego 

 
MIEJSCE I TERMIN REGAT: 
Regaty zostaną rozegrane na wodach Zalewu Wiślanego w dniach 16-18 sierpnia 2019 roku. 
 
ORGANIZATOR: 
Urząd Miasta Krynica Morska 
Pętla Żuławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 
 

INSTRUKCJA ŻEGLUGI 
 

Kanał komunikacji radiowej regat – VHF 72 
 

I. KOMUNIKATY 
1. Komunikaty i zmiany będą wywieszane na tablicy informacyjnej regat oraz podane przez radio VHF. 

 
II. PLAN WYŚCIGÓW 

1. Planuje się rozegranie dwóch wyścigów w dniu 17 sierpnia 2019 roku. 
2. Wyścig nr 2 będzie jednocześnie wyścigiem „o Błękitną Wstęgę Zalewu Wiślanego” 
3. Każda z grup startowych pokonuję tę samą trasę.  

 
III. PODZIAŁ NA GRUPY STARTOWE 

1. Regaty „Puchar Burmistrza Krynicy Morskiej” zostaną rozegrane z zastosowaniem Formuły 
Wyrównawczej KWR.  

2. Regaty zostaną rozegrane w trzech grupach startowych, podzielonych według wielkości przelicznika KWR 
tak aby liczba jachtów każdej z grup startowych była równa, a gdy to nie będzie możliwe grupa 
o najwyższych przelicznikach będzie najmniej liczna, a pozostałe grupy będą równe. 

3. Jachty bez aktualnego świadectwa pomiarowego KWR będą klasyfikowane tylko w wyścigu nr 2, który jest 
jednocześnie wyścigiem „o Błękitną Wstęgę Zalewu Wiślanego”. 

4. Lista startowa wraz z podziałem na grupy startowe zostanie podana odrębnym pisemnym komunikatem 
na tablicy informacyjnej w Biurze Regat w dniu 17 sierpnia 2019 roku o godzinie 9:30. 

 
IV. AKWEN ROZGRYWANIA WYŚCIGU 

1. Regaty rozgrywane będą na akwenie Zalewu Wiślanego. 
 

V. TRASA REGAT 
Trasa regat zostanie podana w dniu wyścigu na odprawie sterników.  

1. Trasa może zostać skrócona przez wywieszenie flagi „S” (biała flaga z niebieskim prostokątem wewnątrz) 
na statku KS. Informacja zostanie także zakomunikowana przez radio VHF. Wówczas linię mety wyznacza 
Statek Komisji i jaskrawa pława pneumatyczna.  

 
VI. ODPRAWA STERNIKÓW 

− Odprawa sterników nastąpi w Biurze Regat w dniu 17 sierpnia 2019 roku (sobota) o godzinie 10.00. 
 

VII. START/META 
1. Start odbędzie się pomiędzy statkiem Komisji Regatowej (KS) a pławą pneumatyczną koloru jaskrawego 

w kierunku na wiatr.  
2. Procedura startowa 5 minutowa.  
3. Meta regat wyznaczona będzie pomiędzy statkiem Komisji Regatowej a pławą pneumatyczną koloru 

jaskrawego. 
4. Zamknięcie linii mety każdego dnia nastąpi o godzinie 16.00.  



 
VIII. PROTESTY 

1. Protesty rozpatrywane będą przez sędziego regat. Protesty przyjmowane będą przez 30 minut od 
zamknięcia linii mety. Opłata protestowa wynosi 100 zł za każde zgłoszone przewinienie. Protesty 
nieopłacone nie będą rozpoznawane. 
  

IX. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA 
1. Zawodnicy startują na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. 
2. Niezastosowanie się do sygnału założenia osobistych środków ratunkowych – flaga „Y” (flaga w żółto 

czerwone pasy) na statku KS – karane będzie dyskwalifikacją z regat - DSQ. 
  

X. INNE PRZEPISY 
1. Jacht, który wycofuje się z wyścigu, obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Komisję Regatową – przez 

radio VHF lub telefonicznie. 
2. Wywieszenie flagi „AP” (flaga w biało czerwone pasy) oznacza,  że wyścig nie rozpoczęty jest odroczony. 

Sygnał ostrzeżenia będzie podany 1 minutę po opuszczeniu flagi „AP”. 
 

XI. SYSTEM KAR 
1. Nie będzie stosowana Kara Punktowa (przepis 44.3).  
2. Przepis 44.1 lit.b jest zmieniony tak, że będzie stosowany w przypadkach jakiejkolwiek kolizji pomiędzy 

jachtami bez prawa do odwołania. 
 

XII. DODATKOWE INFORMACJE 
Dla uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 
Stanisław Bogdan Justyński – 512 546 283. 
 


