
 

 
 

Regulamin I Grodziskich Regat  

w Grodzisku Mazowieckim 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem regat jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grodzisku Mazowieckim, przy współpracy z Klubem 
Żeglarskim „Czysty Wiatr”, Fundacją Szkoła Żeglarstwa Tradycyjnego oraz Bogoria Saling Team 

2. Uczestników regat obowiązują zapisy n/n regulaminu oraz przepisy regatowe PZŻ 

3. Miejsce regat – Stawy Walczewskiego, Grodzisk Mazowiecki  

4. Termin regat – 04.10.2020 r., godz. 10.00 

5. Uczestnikami regat mogą być wyżej wymienione organizacje oraz członkowie zaproszonych klubów  

6. Regaty odbywać się będą na sprzęcie zapewnionym przez organizatora. 

7. Regaty będą rozgrywane w klasie Optimist w dwóch kategoriach wiekowych – 6-9 lat,  

10-13 lat oraz w klasie Merlin 14-16 lat. 
Każdy klub może wystawić w regatach 6 zawodników. Grupa 6-9 lat – 1 zawodnik,  

grupa 10-13 lat – 1 zawodnik, grupa 14-16 – 2 zawodników, grupa Oldboy (16+) – 2 zawodników 

8. Pozakonkursowo odbędą się również regaty w kategorii oldboy na jachtach klas: Neptun, Astron, Vegu oraz 
Lis. 

9. Ubezpieczenia jachtów na czas regat nie są obowiązkowe. 

10. W przypadku uszkodzenia jachtu uczestnika regat, cała odpowiedzialność materialna i prawna spoczywa na 
sterniku jednostki który doprowadził do kolizji jachtów. 

 

§2. ZASADY ROZGRYWANIA WYŚCIGÓW 

 

1. W regatach biorą udział załogi w składzie przewidzianym w danej klasie oraz na podstawie ustaleń 

zawartych w „zaproszeniu” 

2. Przewiduje się rozegranie 2-7 biegów w każdej kategorii w zależności od warunków pogodowych 

3. Regaty rozegrane będą zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017-2020 

postanowieniami PZŻ, niniejszym Regulaminem Regat oraz Instrukcją Żeglugi – na łodziach dostarczonych 
przez organizatora i losowanych przez sterników podczas rejestracji w Biurze Regat. 

4. W zależności od ilości rozegranych wyścigów komisja sędziowska decyduje o odrzuceniu 

najgorszego wyniku 

5. Sygnały startu dla każdej klasy będą podane w następującej sekwencji: 

- sygnał ostrzeżenia 3 minut przed sygnałem startu 

- sygnał przygotowania 2 oraz 1 minuty przed sygnałem startu 

- czwarty sygnał jest sygnałem startowym 

6. Jeżeli jakakolwiek część kadłuba jachtu, załogi lub osprzętu znajduje się po kursowej stronie linii startu w 

okresie ostatniej minuty przed sygnałem startu, jacht musi powrócić na przedstartową stronę linii startu 

okrążając jeden z jej końców, zanim wystartuje 

7. Schemat przebiegu trasy regat będzie udostępniony w Biurze Regat 

8. Zakończenie wyścigu następuje w momencie przekroczenia linii mety dziobem jachtu, co zostanie 

zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym 

9. Komisja Regatowa może dokonać dyskwalifikacji jachtu w przypadkach: 

- naruszenia zasad bezpieczeństwa w trakcie Regat 

- naruszenia przepisów Regatowych 

- doprowadzenia do kolizji jachtów 



 

 
 

10. Protest w przypadku naruszenia przepisów regatowych ma być zgłoszony w miejscu zdarzenia, oraz przy 
przekraczaniu linii mety 

11. Jacht który naruszył przepisy ma obowiązek wykonać pełne okrążenie najbliższego znaku kursowego o 360 

stopni 

12. Po zakończeniu regat Komisja Regatowa sporządza protokół oraz ogłasza wyniki 

 

§3. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

 

1. Organizator regat odpowiedzialny jest za: 

- powiadomienie uczestników o terminach planowanych regatach 

- zabezpieczenia sprzętu koniecznego do ustawienia trasy 

- ustawienie trasy wyścigu 

- powołanie komisji sędziowskiej 
- zabezpieczenie sprzętu w celu ewentualnego udzielenia pomocy uczestnikom regat 
- przyjmowanie zgłoszeń do regat 

- tworzenie list startowych 

- prowadzenie klasyfikacji uczestniczących jachtów 

2. Organizator nie odpowiada za wszelkie szkody zaistniałe w trakcie trwania regat 

 

§4. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

 

1.  Obowiązkiem prowadzącego jacht w trakcie regat jest: 

- dbanie o bezpieczeństwo sprzętu i załogi 

- zabezpieczenie sprzętu ratunkowego na jachcie 

- używanie przez wszystkich członków załogi kamizelek asekuracyjnych w trakcie regat 

- przestrzeganie przepisów prawa w odniesieniu do uczestników regat jak również innych  

użytkowników sprzętu wodnego 

- unikanie kolizji 

2. W przypadku braku ubezpieczenia, prowadzący jednostkę jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie szkody 
materialne i prawne które miały miejsce w trakcie rozgrywania regat 

 

§5. PUNKTACJA I NAGRODY 

 
Klasyfikacja uczestników będzie prowadzona indywidualnie w danej klasie oraz grupie wiekowej oraz klubowo.  

 

– Klasyfikacja generalna: 
Każdy klub zdobywa w każdej kategorii punkty za pozycję swojego zawodnika i tak (pierwsze miejsce – 1 punkt, 

drugie miejsce – 2 punkty, trzecie miejsce – 3 punkty i tak dalej do 7) na koniec zliczamy punkty i klub  

z najmniejszą ilością punktów zdobywa pierwsze miejsce i dalej kolejne kluby 2 i 3 miejsce. W sytuacji remisowej 
zwycięża klub, który miał większą ilość wyższych miejsc. 

 

– Nagrody:  

W każdej kategorii przyznajemy nagrody za miejsca 1-3 w postaci medali oraz nagród rzeczowych.  
W klasyfikacji generalnej kluby zajmujące miejsca 1-3 otrzymają puchary oraz nagrody finansowe. 

Ogólna póla nagród to 10 000 złotych 

 
 



 

 
 

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Zgłaszająca się do regat załoga jachtu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez organizatorów swego 

wizerunku, nazwiska, głosu w środkach masowego przekazu w celu reklamy i promocji regat oraz w materiałach 

dotyczących regat. 
 

 
Aktualne zasady i ograniczenia 

 
19.09.2020 

 
Walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym i Ty! Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenianie się epidemii, musimy stosować się ściśle 
do konkretnych zaleceń. Zebraliśmy je w jednym miejscu. Przeczytaj i stosuj. 

 
TRENINGI NA OTWARTEJ PRZESTRZENI I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE  
Osoby uprawiające sport nie muszą nosić maseczek. 

Organizowanie wydarzeń sportowych jest możliwe do 250 uczestników. 
Nie ma obowiązku zachowania dystansu społecznego, choć jest to zalecane. 
Ważne! Na obiektach sportowych na otwartym powietrzu (otwartych lub półotwartych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez) możliwy jest 

udział publiczności.  Zajęte może być co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie. W przypadku braku wyznaczonych miejsc na 
widowni, przy zachowaniu odległości 1,5 m, publiczność będzie mogła zająć nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc dla niej przewidzianych. Ogra-
niczenie to nie dotyczy widza, który jest z dzieckiem poniżej 13. roku życia lub osobą z niepełnosprawnościami, a także osób wspólnie zamiesz-

kujących i gospodarujących. 
Ważne! Pola golfowe, korty tenisowe, stajnie, stadniny i tory wyścigowe dla koni, infrastruktura do sportów wodnych i lotniczych – nie obowią-
zuje limit 250 uczestników. 
 

 

Miłej i bezpiecznej zabawy!!! AHOJ! 


