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6. FORMAT REGAT  
6.1 W klasie ILCA 7 regaty będą się składać z pojedynczej serii wyścigów.  

6.2 W klasie ILCA 4 i ILCA 6  regaty będą się składać z serii eliminacyjnej i finałowej.  

6.2.1 Seria eliminacyjna:  

6.2.1.1 Jachty zostaną przydzielone w klasie ILCA 4  do floty żółtej i zielonej , a w klasie ILCA 6 do floty 

czerwonej i niebieskiej . Grupy zostaną ogłoszone do godziny 10:00 pierwszego dnia rozgrywania wyścigów oraz 

do godziny 09:00 każdego kolejnego dnia regat.  

6.2.1.2 Jachty zostaną ponownie przydzielone do flot po każdym dniu wyścigów. Jeśli wszystkie floty nie 

ukończyły tej samej ilości wyścigów, pod uwagę będą brane jedynie wyniki wyścigów ukończonych przez 

wszystkie floty. Ponowny przydział do flot wymaga rozegrania w regatach co najmniej 2 wyścigów.  

6.2.1.3 Ponowny przydział jachtów będzie przebiegać według następującej kolejności:  

Pierwsze miejsce – flota 1,  Drugie – flota 2, Trzecie – flota 2, Czwarte – flota 1, Piąte – flota 1 itd.  

6.2.1.4 Jeśli w danej klasie poszczególne floty nie ukończyły tej samej ilości wyścigów, kolejnego dnia serii 

eliminacyjnej w pierwszej kolejności zostaną rozegrane wyścigi dla flot, które ukończyły mniej wyścigów, a 

następnie będzie dokonany nowy podział i przeprowadzone będą wyścigi w nowych flotach.  

6.2.1.5 Jeśli na koniec serii eliminacyjnej jakakolwiek z flot będzie miała więcej ukończonych wyścigów niż 

pozostałe, wyniki z tych wyścigów nie będą brane pod uwagę.  

6.2.2 Seria finałowa:  

6.2.2.1 Aby rozpocząć serię finałową wymagane jest rozegranie co najmniej 3 wyścigów w serii eliminacyjnej.  

6.2.2.2 Jachty zostaną przydzielone do floty złotej i srebrnej na podstawie ich wyniku w serii eliminacyjnej - 

pierwsze 50% floty (zaokrąglone w górę) do floty złotej.  

6.2.2.3 Jachty przydzielone do floty złotej będą sklasyfikowane w regatach przed jachtami z floty srebrnej. Może to 

nie dotyczyć jachtów ukaranych na podstawie PRŻ 6 lub 69.  

6.2.3 W klasie ILCA 4 jachty floty zielonej i srebrnej mają obowiązek noszenia zielonej  wstążki na topie masztu, a 

w klasie ILCA 6 jachty floty  niebieskiej  i srebrnej mają obowiązek noszenia niebieskiej wstążki  na topie masztu. 

Wstążki będą dostępne w biurze regat.  

 

 

8. FLAGI KLASY 

8.1 Sygnałem ostrzeżenia dla grup podczas kwalifikacji będzie: 

Flota 
Eliminacje- 

Flota 

Finał - 

Flota 
Sygnał ostrzeżenia Wstążki 

 ILCA4 
żółta złota Flaga żółta z symbolem  klasy Bez wstążki 

zielona srebrna Flaga zielona z symbolem  klasy Zielona 

ILCA  6 
czerwona złota Flaga czerwona z symbolem  klasy Bez wstążki 

niebieska srebrna Flaga niebieska z symbolem  klasy Niebieska 

ILCA 7   Flaga biała z symbolem  klasy Bez wstążki 
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