ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH w 2008 r.
Zatwierdzone przez Zarząd PZŻ w dniu 10.12.2007 r. z poprawką przyjętą przez
Kapitanat Sportowy w dniu 6.05.2008 r.
§1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na podstawie §8 ust. 1 Statutu PZŻ oraz:
 Art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Sporcie Kwalifikowanym i uzupełniających
rozporządzeń,
 Przepisów Regatowych Żeglarstwa ISAF (PRŻ),
 zarządzeń ISAF,
 regulaminu Kolegium Sędziów PZŻ,
 zasad uczestnictwa klasy w imprezach głównych (Informator PZŻ)
 postanowień niniejszego regulaminu
ustala się poniższe zasady organizacji regat sportowych w letnich i zimowych
konkurencjach żeglarskich.
§2 – DEFINICJE
1. Klasy regatowe – klasy koordynowane przez Pion Sportu PZŻ, ujęte w
krajowym systemie rywalizacji sportowej oraz inne posiadające status klasy
międzynarodowej ISAF (international class) lub uznanej przez ISAF (ISAF
recognized class).
2. Kalendarz imprez sportowych PZŻ – kalendarz regat klas regatowych
opublikowany przez Pion Sportu PZŻ w Informatorze PZŻ.
3. Regaty sportowe – regaty rozgrywane w ramach krajowego systemu
rywalizacji sportowej PZŻ
4. Główne regaty krajowe – regaty rangi mistrzostw Polski, rozgrywane w
klasach regatowych po spełnieniu wymagań określonych w regulaminie PZŻ
„Zasady uczestnictwa klasy w imprezach głównych”, opublikowane w
kalendarzu imprez sportowych.
5. Inne regaty sportowe – inne regaty rozgrywane w klasach regatowych, regaty
meczowe i zespołowe opublikowane w kalendarzu imprez sportowych PZŻ.
§3 - ORGANIZATOR REGAT
1. Organizatorami regat sportowych rozgrywanych na terenie jurysdykcji
Polskiego Związku Żeglarskiego mogą być:
 Międzynarodowa Federacja Żeglarska (ISAF);
 Polski Związek Żeglarski (PZŻ);
 Okręgowe Związki Żeglarskie (OZŻ);
 Kluby sportowe i stowarzyszenia zrzeszone w PZŻ;
 Inne organizacje we współpracy z PZŻ, OZŻ, klubem sportowym i
stowarzyszeniem zrzeszonym w PZŻ.
§4 - LICENCJE PZŻ NA PRZEPROWADZENIE REGAT
1. Organizatorzy regat sportowych
przeprowadzenie regat.

muszą

uzyskać

licencję

PZŻ

na

2. Licencje na przeprowadzenie regat sportowych wydaje PZŻ na wniosek
organizatora wysłany nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem regat.
3. Licencje na przeprowadzenie regat o zasięgu okręgowym lub klubowym wydaje
PZŻ lub właściwy dla organizatora regat Okręgowy Związek Żeglarski. W
przypadku rozgrywania regat poza terenem działalności organizatora, licencje
wydaje właściwy dla miejsca regat OZŻ.
4. Warunkiem uzyskania licencji jest posiadanie lub wykupienie obowiązkowego dla
organizatorów regat żeglarskich ubezpieczenia OC.
5. Organizator regat ma obowiązek poinformować uczestników o posiadaniu licencji
na przeprowadzenie regat sportowych przez umieszczenie jej kopii na oficjalnej
tablicy ogłoszeń.
6. Regaty organizowane bez wymaganej licencji będą uznawane za zawody, w
których „udział jest zakazany”.1 Naruszenie powyższego postanowienia
spowoduje zawieszenie uprawnień zawodnika zgodnie z przepisem 19.4.1
Kodeksu Uprawnień ISAF.
7. Uzyskanie licencji PZŻ na przeprowadzenie regat sportowych umożliwia
organizatorowi i ich uczestnikom:
 Wnoszenie odwołań od decyzji zespołów protestowych przedmiotowych regat
do Kolegium Sędziów PZŻ zgodnie z PRŻ.
 Wnioskowanie do Kolegium Sędziów PZŻ o powołanie lub zatwierdzenie
bezodwoławczego zespołu protestowego lub jury regat, których decyzje nie
podlegają odwołaniu.
 Rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych zgodnie z PRŻ 69.1.
 Uzyskanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) organizatora
regat i komisji sędziowskiej w ramach umowy zawartej przez PZŻ.
8. Wysokości opłat za licencje wystawiane przez PZŻ na przeprowadzenie regat
sportowych, wraz z kosztami ubezpieczeń OC organizatora, są następujące:
 Organizowanie regat sportowych bez sponsora tytularnego lub sponsorów
wymagających noszenia reklam na jachtach lub deskach – 200 PLN.
 Organizowanie regat sportowych posiadających sponsora tytularnego lub
sponsorów wymagających noszenia swoich reklam na jachtach lub deskach –
500 PLN.
 Organizowanie głównych regat krajowych – 600 PLN.
 Organizowanie regat rangi mistrzostw świata, mistrzostw Europy, pucharu
świata, pucharu Europy – do negocjacji w zależności od sponsorów –
minimum 600 PLN.
9. Wysokości opłat za licencje wystawiane przez OZŻ-y na przeprowadzenie regat
sportowych ustalane są przez właściwe dla miejsca regat OZŻ-y.
§5 - SĘDZIOWANIE REGAT
1. Wszystkie regaty sportowe muszą być sędziowane przez sędziów
posiadających aktualne licencje sędziego PZŻ. Stosownie do posiadanej klasy
i specjalizacji ISAF sędziowie mogą pełnić w regatach następujące funkcje:
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3. Zasady powoływania komisji sędziowskich
1. Sędzia główny regat sportowych powoływany jest przez organizatora po
zatwierdzeniu przez Kolegium Sędziów PZŻ.
2. Pozostali członkowie komisji sędziowskich regat sportowych, którzy spełniają
wymagania ust. 1, powoływani są na wniosek sędziego głównego przez
organizatora regat. W porozumieniu z organizatorem Kolegium Sędziów PZŻ
ma prawo kierowania na regaty sędziów, którzy uzupełniają staż na wyższe
klasy sędziowskie i sędziów obserwatorów.
3. Kolegium Sędziów PZŻ ostateczne zatwierdza:
 Sędziego głównego, zastępcę sędziego głównego, przewodniczącego i skład
bezodwoławczego zespołu protestowego, przewodniczącego zespołu
protestowego regat sportowych.
 Skład jury rozgrywanych w Polsce regat, innych niż to przewiduje PRŻ 88.2.
 Sędziego głównego oraz na jego wniosek członków składu komisji
sędziowskiej, którzy spełniają wymagania ust. 1, rozgrywanych w Polsce regat
międzynarodowych.
4. Mierniczy regat sportowych powoływany jest na wniosek organizatora regat po
zatwierdzeniu przez Kolegium Mierniczych PZŻ.
§6 - KONSULTANT TECHNICZNY
1. Wiceprezes PZŻ ds. sportu na wniosek dyrektora sportowego może powołać
konsultanta technicznego do organizacji głównych regat krajowych i eliminacji do
imprez międzynarodowych.
2. Konsultant techniczny powinien posiadać następujące kwalifikacje:
a) Znajomość PRŻ, przepisów ISAF i PZŻ w zakresie organizacji regat;

b) Doświadczenie w organizacji regat sportowych;
c) Wiedzę i umiejętność współpracy w szerokim zakresie dotyczącym organizacji
regat (zawodnicy, sędziowie, media, organizatorzy, sponsorzy itp.);
3. Konsultant techniczny posiada następujący zakres praw i obowiązków:
a) Nadzorowanie rozgrywania regat w zgodzie z obowiązującym przepisami i
zarządzeniami;
b) Współpraca z organizatorem regat w zakresie tworzenia programu regat i
formuły ich rozgrywania;
c) Dbałość o zachowanie właściwego wizerunku PZŻ podczas regat;
d) Współpraca z organizatorem w przygotowaniu zawiadomienia o regatach,
instrukcji żeglugi oraz ostateczna akceptacja powyższych dokumentów;
e) Doradztwo przy zmianach w instrukcji żeglugi oraz innych dokumentach
dotyczących regat;
f) Współpraca z Kolegium Sędziów i organizatorem w zakresie powołania
komisji sędziowskich regat;
g) Przygotowywanie pisemnego sprawozdania do PZŻ, dotyczącego
przygotowań i organizacji regat;
h) Nadzorowanie zobowiązań stron wynikających z podpisanych umów między
PZŻ i Organizatorem.
4. Koszty związane z dojazdami i pobytem konsultanta technicznego opłaca
organizator.
§7 – UCZESTNICTWO; DOKUMENTY WYMAGANE OD UCZESTNIKÓW REGAT
1. W regatach sportowych mogą uczestniczyć zawodnicy polscy posiadający
licencję sportową zawodnika PZŻ i zawodnicy zagraniczni.
2. Zgłoszenie jachtu – deski do regat sportowych może zostać przyjęte po
przedstawieniu komisji sędziowskiej następujących dokumentów zawodników i
jachtu:
UPRAWNIENIA
REGATY
- DOKUMENTY

SPORTOWE

Badania lekarskie

Wydane przez lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny
sportowej albo lekarzy posiadających certyfikat w zakresie
orzecznictwa sportowo – lekarskiego nadany przez PTMS2
Wymagane

Licencje sportowe
zawodnika PZŻ
Uprawnienia
żeglarskie
Ubezpieczenie OC
Zgoda PZŻ na
reklamy indywidualne
Dokumenty jachtu
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Patent wymagany dla prowadzenia jachtu danej klasy
Polisa na kwotę min. 1 000 000 EUR
Wymagana
Certyfikat lub świadectwo pomiarowe z ustalonym numerem
klasowym

- wg Rozporządzenia Ministra Sportu z dn. 3.10.2006 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania
zaświadczeń lekarskich, a także rodzaju niezbędnych badań lekarskich dla osób ubiegających się o przyznanie licencji
zawodnika lub licencji trenera

§8 - REKLAMY INDYWIDUALNE
Na podstawie przepisów 20.4.1(c) i 20.4.3 Kodeksu Reklamowania ISAF,
wprowadza się następujące zasady reklamowania:
1. Reklamy indywidualne:
a) Jachty uczestniczące w regatach sportowych muszą posiadać licencję PZŻ na
reklamy odpowiadające wymaganiom kategorii C wg Kodeksu Reklamowania
ISAF.
b) Licencja na reklamy indywidualne musi być okazana podczas procedury
zgłoszeń do regat.
c) Jachty nie posiadające zgody na reklamowanie będą ukarane zgodnie z
Kodeksem Reklamowania ISAF.
d) Licencje na reklamy indywidualne przyznaje PZŻ na wniosek zawodnika lub
właściciela jachtu.
e) Licencja zachowuje ważność do końca danego roku kalendarzowego.
f) Za wydanie licencji na reklamy indywidualne, PZŻ pobiera od zawodnika
opłatę licencyjną w wysokości:
 Klasa Optimist, Zoom8 – 50 PLN
 Jachty o długości do 5 metrów włącznie – 100 PLN
 Jachty o długości powyżej 5 metrów – 100 PLN + 20 PLN za każdy następny
rozpoczęty metr długości
2. Reklamy indywidualne na sprzęcie należącym do PZŻ.
a) Osoba użytkująca sprzęt należący do PZŻ ma obowiązek noszenia reklam
wymaganych przez PZŻ.
b) W przypadku, gdy PZŻ rezygnuje ze swojego prawa do noszenia reklam,
osoba użytkująca sprzęt PZŻ może, za zgodą PZŻ, nosić reklamy swojego
indywidualnego sponsora. Prawo do noszenia reklam indywidualnego
sponsora osoba użytkująca sprzęt PZŻ jest zobowiązana potwierdzić
stosowną licencją. Koszt takiej licencji wynosi:
 5% wartości użytkowanego przez osobę sprzętu należącego do PZŻ lub;
 5% wartości świadczeń sponsora indywidualnego na rzecz osoby użytkującej
sprzęt należący do PZŻ.
3. Wpływy uzyskane przez PZŻ z tego tytułu przeznaczone będą na zakup
dodatkowego sprzętu służącego realizacji programów szkoleniowych
prowadzonych przez Pion Sportu PZŻ.
4. Za egzekwowanie powyższych przepisów odpowiada sędzia główny regat i
konsultant techniczny.
5. Wpłaty z dopiskiem ‘licencja oraz nazwa regat lub nazwa sponsora, klasa, nr
rejestracyjny łodzi’ należy dokonać w siedzibie PZŻ lub przelać na konto PZŻ.
§9 - PRZEPISY PAŃSTWOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI
I BEZPIECZEŃSTWA REGAT ŻEGLARSKICH
1. Regaty posiadające licencję PZŻ muszą być organizowane zgodnie
następującymi rozporządzeniami:
a) Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. (Dziennik Ustaw nr 57 poz. 358)
sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających
górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne
późniejszymi zmianami.
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b) Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006r. (Dziennik Ustaw nr 105 poz. 712) w
sprawie uprawiania żeglarstwa z późniejszymi zmianami.
§10 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ SĘDZIEGO GŁÓWNEGO
1. Zgodnie z postanowieniami przepisów wymienionych w §8 za sprawne i
bezpieczne przeprowadzenie regat sportowych odpowiada kierownik imprezy,
którym w przypadku regat żeglarskich jest sędzia główny.
2. Za przestrzeganie wszystkich postanowień niniejszych zasad odpowiada Sędzia
główny oraz pozostali członkowie komisji sędziowskiej.

