
I N S T R U K C J A        ś E G L U G I 
REGATY   PRYWATNYCH   ARMATORÓW  

MIKORZYN   20.06.2009r  
 

1. PRZEPISY 
Regaty będą rozegrane zgodnie z  zawiadomieniem o regatach , „ Przepisami Regatowymi śeglarstwa ISAF 2005-2008 ” 
,  oraz niniejszą Instrukcją śeglugi. 

2. KLASY 
Regaty zostaną rozegrane w klasach: “OPEN”  . Regaty odbędą się bez względu na ilość załóg.  

3. ZGŁOSZENIA 
3.1.Zgłoszenia jachtów do regat przyjmowane będą w sekretariacie Komisji Regatowej w sobotę 20.06.2009 r w 
godzinach 09.30- 1045. 
3.2.Załogi winny spełniać następujące warunki: 

– posiadać uprawnienia Ŝeglarskie zgodnie z przepisami PZś 
3.3.Jacht powinien być wyraźnie oznakowany na Ŝaglu i na burcie. 
3.3.Uczestnicy regat startują na własną odpowiedzialność. 

4. KOMUNIKATY DLA ZAWODNIKÓW , ZMIANY W INSTRUKCJI śEGLUGI 
4.1.Komunikaty dla zawodników umieszczane będą na oficjalnej tablicy ogłoszeń w miejscu urzędowania Komisji 
Regatowej. 

5. PROGRAM WYŚCIGÓW 
Planuje się rozegrać trzy biegi w dniu 20.06.2009r – sobota 
 godz.1100   otwarcie regat    godz.1115 odprawa sterników 
 godz.1130 start do I     biegu , II bieg start z wody godz.1400 posiłek         
      godz.1500 start do III   biegu   
 godz.1700 ogłoszenie wyników , grill  
Start do biegu II z wody , sygnały ze  statku Komisji Sędziowskiej 

6. TRASA 
6.1.Trasę wraz z opisem znaków, ich kolejność oraz sposób okrąŜania i mijania , Komisja Regatowa poda na szkicu w 
czasie odprawy sterników.  

7. START 
7.1.Sygnały startowe są następujące: 

  - pierwszy sygnał akustyczny    - dzwon  5 min. Do startu  

  - drugi długi sygnał akustyczny -  dzwon START 

7.2. Opis linii startu zostanie podany na odprawie sterników. 

8. META 
8.1 Opis linii mety zostanie podany na odprawie sterników. 

8.2.W przypadku niemoŜności ukończenia biegu ze względu na brak wiatru-Komisja Sędziowska przyjmuje miejsca 
jachtów w kolejności znajdujących się przed metą po upływie 0,5 godz. od chwili ustania wiatru. Do tego czasu nie 
wolno uŜywać wioseł i innych środków napędu.   

9. PUNKTACJA 
9.1.Stosowany będzie system  punktów małych wg przepisu A2 PRś. 

10. NAGRODY 
10.1 O sposobie ich rozdziału decyduje organizator regat. 

11. INNE PRZEPISY 
11.1.KaŜdy jacht zaobserwowany przez Komisję Regatową, jako wyrzucający śmieci do wody moŜe być ukarany decyzją 
Komisji Regatowej lub Zespołu Protestowego, po rozpatrzeniu protestu zgodnie z przepisem 61.2 PRZ 2005-2008. 

 
 
 
        Sędzia Główny 
               Leszek  JAKUBOWSKI 
 


