
 

 

Zawiadomienie o regatach 
Regaty morskie Yacht Klubu Polski o puchar komandora ZG 2023 

 
 

 

 

1. Organizator 

1.1. Organizatorem Regat jest Zarząd Główny YKP,  

Zespół organizacyjny :  

wice-komandor ZG Wiesław Żytowiecki, 
       wice-komandor  ZG Leszek Ulewicz 

       członek ZG Konrad Fedyna  

       członek ZG Janusz Kołodziejczuk  
       YKP Kraków Stefan Wydziałkiewicz  

       

        

2. Miejsce i termin regat 

2.1. Regaty rozegrane zostaną w Chorwacji. Akwen : Adriatyk , Marina DRAGE 

2.2. Regaty rozegrane zostaną w dniach: 29.04.2023 – 06.05.2023 

3. Przepisy 

3.1. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami World Sailing 2021-2024 oraz Regulaminem 
Regat. 

3.2. Instrukcja Żeglugi dostępna będzie dla zawodników po dokonaniu zgłoszeń w porcie wyjścia. 

3.3. Plan wyścigów wraz z opisem tras będzie dostępny na odprawie skipperów w każdym dniu regat. 
3.4. Żądanie miejsca do zwrotu na wiatr oraz odpowiedź muszą być dodatkowo podane drogą 

radiową na ustalonym w IŻ kanale VHF. 

3.5. Jacht zamierzający protestować inny jacht musi dodatkowo poinformować jacht protestowany 

drogą radiową na ustalonym w IŻ kanale VHF. 

4. Punktacja 

4.1. Kolejność jachtów w wyścigu wg kolejności na linii mety  

4.2. Stosowany będzie system małych punktów. ( patrz Regulamin Regat )  

4.3. Przewiduje się rozegranie maksymalnej ilości  wyścigów w zaleznosci od aktualnie panujących 

warunków pogodowych na akwenie regatowym . Ilość biegów określi Komisja Sędziowska.  

4.4. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu. 

4.5. Po rozegraniu 1 do 4 wyścigów zostanie odrzucony najgorszy rezultat. 

4.6. Po rozegraniu 1 do 8 wyścigów zostaną odrzucone dwa najgorsze rezultaty. 

 



 

 

5. Jachty startujące 

5.1. Regaty zostaną rozegrane na jachtach udostępnionych przez Organizatora. 

 

6. Klasy startujące 

6.1.  Bavaria 46 

7. Puchary, Medale 

7.1.  

Puchar dla najlepszej Załogi  Klubowej YKP (Puchar przechodni), na podstawie 

zsumowanych punktów wg klasyfikacji opartej na tabeli nr 1 z uwzględnieniem ewentualnych 

protestów otrzymuje załoga która będzie miała najmniejszą liczbę punktów.  

Medale (złoty, srebrny i brązowy) dla wszystkich członków zwycięskich załóg. 

Dodatkowo mogą być wręczane np. dyplomy i  ew. nagrody za inne osiągnięcia wg uznania 

Organizatora . 

Wręczenie wszystkich nagród odbędzie się podczas spotkania wszystkich uczestników, 

zorganizowanego na terenie Mariny lub okolic gdzie zdawane będą Jachty. 
 

8. Warunki uczestnictwa skiperów 

8.1. Skipperem w amatorskich regatach YKP może być żeglarz ,  który  jest aktualnym członkiem 

Yacht Klubu Polski  
8.2. Skipper jest zobowiązany do posiadania odpowiednich uprawnień żeglarskich oraz licencji co 

najmniej SRC oraz zaliczenia testu z przepisów regatowych Word Sailing 2021-2024 (4 

poprawne odpowiedzi na 5 pytań) 
8.3. Skipper jest zobowiązany do posiadania ręcznego radia VHF do komunikacji w trakcie Regat      

( warunek nie wymagany )  

8.4. Każdy skipper jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu Regat oraz złoży 

stosowne oświadczenia 
 

9. Warunki uczestnictwa członków załogi 

9.1. Każdy członek załogi jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu Regat oraz 

złoży stosowne oświadczenia. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

10. Program regat 

10.1. Przewiduje się następujący Program Regat: 

 

Sobota 29.04.2023 Odbiór jachtów i ew. dopłyniecie na 

miejsce zbiórki  

Niedziela 30.04.2023 Dzień treningowy  

Poniedziałek 1.05.2023 Dzień regatowy ( biegi regatowe i bieg 

regatowy do portu  

Wtorek 2.05.2023 Dzień regatowy ( biegi regatowe i bieg 

regatowy do portu  

Sroda 3.05.2023 Dzień regatowy ( biegi regatowe I bieg 

regatowy do portu  

Czwartek 4.05.2023 Dzień regatowy ( biegi regatowe I bieg 

regatowy do portu , zakończenie regat 

i impreza zamykająca regaty  

Piatek 5.05.2023 Dzień odpoczynku , zdanie jachtów  

Sobota 6.05.2023 Powrót  

 

 

10.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu i trasy regat w przypadku zaistnienia 
trudnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych okoliczności. 

10.3. Wszelkie zmiany będą opublikowane i dostępne na stronie głównej YKP 

11. Zgłoszenia 

11.1. Zgłoszenia można dokonać pod adresem : biuro@ykp.pl 

12. Kontakt 

Wice-komandor ds. morskich Wiesław Żytowiecki 

Tel. Kontaktowy : +48 603 849 561 


