
Długodystansowe Regaty Żeglarskie 
Jachtklubu Elbląg 

11 lipca 2020 roku, Suchacz, Polska 
 

Regaty o charakterze koleżeńskim i amatorskim, nie zaliczane do klasyfikacji PBP i PZW 
 
MIEJSCE I TERMIN REGAT: 
Regaty zostaną rozegrane na wodach Zalewu Wiślanego w dniu 11 lipca 2020 roku. 
Sygnał ostrzeżenia dla wyścigu zostanie podany 11 lipca 2020 o godzinie 11.00 – w pobliżu pławy 5/ELB na Zalewie Wiślanym. 
 
ORGANIZATOR: 
Organizatorem regat jest: „Stowarzyszenie Jachtklub Elbląg” ul. Radomska 29, 82-300 Elbląg. 
 
 

INSTRUKCJA ŻEGLUGI 
 

Kanał komunikacji radiowej regat – VHF 72 
 

I. KOMUNIKATY 
Komunikaty i zmiany będą podane przez radio VHF oraz na profilu Jachtklubu Elbląg na facebook.com 

 
II. PLAN WYŚCIGÓW 

Planuje się rozegranie jednego wyścigu długodystansowego. 
 

III. PODZIAŁ NA GRUPY STARTOWE 
1. Regaty zostaną rozegrane z zastosowaniem Formuły Wyrównawczej KWR.  
2. Regaty zostaną rozegrane w jednej grupie startowej. 
3. Jachty bez aktualnego świadectwa pomiarowego KWR nie będą przyjmowane do regat. 

 
IV. AKWEN ROZGRYWANIA WYŚCIGU 

1. Regaty rozgrywane będą na akwenie Zalewu Wiślanego. 
 

V. TRASA REGAT 
1. Planowana trasa została przedstawiona na mapie. Załącznik nr 1 Instrukcji Żeglugi pokazuje graficznie trasę regat. 
2. START koło 5/ELB; 8/ELB (LB lub PB flaga na statku KS); 7 (PB); 6 (LB); 4/E (LB); 8 (PB); 10 (LB); META koło 5/ELB. 
3. 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 

1. Odprawa odbędzie w formie komunikatu sędziego regat on-line na profil Jachtklubu Elbląg na facebook.com  
 

VII. START/META 
1. Sygnał ostrzeżenia do wyścigu zostanie podany w dniu 11.07.2020 roku o godzinie 11.00 na redzie portu Suchacz 

w pobliży pławy 5/ELB. 
2. Start odbędzie się pomiędzy statkiem Komisji Regatowej (KS) a pławą pneumatyczną koloru jaskrawego w kierunku 

na wiatr.  
3. Procedura startowa 5 minutowa.  
4. Meta regat wyznaczona będzie pomiędzy statkiem Komisji Regatowej a pławą pneumatyczną koloru jaskrawego. 
5. Zamknięcie linii mety nastąpi o godzinie 18.00.  

 
VIII. 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. 
  

IX. 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”. 
 
 



X. 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. 
 

XI. DODATKOWE INFORMACJE 
Dla uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 
Ryszard Seroka - 602616366 
 


