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MINUTOR Energia  

Otwarte Mistrzostwa Polski Klasy 505 

Dziwnów 

2 – 4 września 2022 
 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

1. ORGANIZATOR 

1.1. Organizatorem regat jest Polskie Stowarzyszenie Klasy 505 przy współpracy z Gminą Dziwnów 
1.2. Wyścigi odbędą się na akwenie Morza Bałtyckiego w pobliżu redy portu Dziwnów w dniach 2 – 4 

września 2022. 

2. PRZEPISY 

2.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych 
Żeglarstwa World Sailing. 

2.2 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami  Międzynarodowego Stowarzyszenia Klasy 505. 
2.3 Dodatek T – Arbitraż – będzie miał zastosowanie. 
2.4 W przepisach dotyczących niniejszych regat: [DP] oznacza przepis, za którego złamanie kara może 

być niższa niż dyskwalifikacja zgodnie ze Wstępem do PRŻ - Adnotacja. [NP] oznacza przepisy, które 
nie stanowią podstawy do protestu lub prośby o zadośćuczynienie wnoszonej przez jacht. Zmienia 
to przepis 60.1. 

3. ZGŁOSZENIA 

3.1. Regaty rozegrane zostaną w klasie 505. 

3.2. Wstępnego zgłoszenia internetowego można dokonać poprzez portal Upwind24. Jednak każda 
załoga musi uzupełnić zgłoszenie w Biurze Regat. 

3.3. Formularz zgłoszeniowy będzie również dostępny w Biurze Regat. 

3.4. Wpisowe wynosi 350 PLN od jachtu. 

3.5. Wpisowe należy opłacić w czasie rejestracji jachtu w Biurze Regat albo poprzez przelew na konto 
Polskiego Stowarzyszenia Klasy 505: 03 2030 0045 1110 0000 0406 1150. 

3.6. Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących 
dokumentów: 

• ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR,  

• certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu. 

• Licencję PZŻ zawodnika amatorską lub wyczynową  

4. PROGRAM REGAT 

4.1. Planowany program regat: 

Dzień Data Godzina Wydarzenie 

 
Piątek 

 
02.09.2022r. 

08:00-09:00 
09:30 
11:00 

Zgłoszenia do regat 
Odprawa sterników 
 wyścigi (4 wyścigi) 

Sobota 03.09.2022r. 11:00  Wyścigi  (4 wyścigi) 

Niedziela 04.09.2022r. 11:00 Wyścigi  (2 wyścigi) 

4.2. Planowane jest rozegranie 10 wyścigów. 

4.3. W dniu 04.09.2022 r. (niedziela) żaden sygnał ostrzeżenia nie zostanie podany później niż o 
godz.14:00.

https://www.upwind24.pl/regatta/minutor-energia-otwarte-mistrzostwa-polski-klasy-505-minutor-energia-505-open-polish-nationals-2022
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5. INSTRUKCJA ŻEGLUGI 

Instrukcja Żeglugi będzie dostępna w biurze regat oraz na stronie wydarzenia 
Upwind24: https://www.upwind24.pl/regatta/minutor-energia-otwarte-
mistrzostwa-polski-klasy-505-minutor-energia-505-open-polish-nationals-2022 

6. BEZPIECZEŃSTWO[DP][NP] 

6.1. Załogi są zobowiązane do żeglowania w osobistych środkach wypornościowych przez cały czas 
przebywania na wodzie. Jeśli członek załogi, w trakcie trwania wyścigu, nie będzie ubrany w 
kamizelkę asekuracyjną, załoga zostanie zdyskwalifikowana z wyścigu (DSQ) zmienia to PRŻ 63.1. 

6.2. Każdy jacht musi być wyposażony w linę pływającą o długości min. 10 metrów i średnicy min. 
5mm. 

6.3. Jacht, który wycofa się z wyścigu musi jak najszybciej powiadomić o tym komisję regatową. 

6.4. Jacht, który nie wychodzi na wodę musi o tym jak najszybciej powiadomić Komisję Regatową. 

7. POMIARY 

Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia sprzętu określonego przepisami regatowymi i klasowymi 
mogą zostać dokonane w dowolnym momencie w trakcie regat przez Komisję Pomiarową lub Jury. 

8. PUNKTACJA 

8.1. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 1 wyścigu. 

8.2. W przypadku rozegrania mniej niż 4 wyścigów, wynikiem punktowym jachtu w serii będzie łączna 
suma jego punktów ze wszystkich wyścigów. 

8.3. W przypadku rozegrania 4 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony. 

8.4. W przypadku zarzutu błędu w opublikowanych wynikach wyścigu lub serii wyścigów, jacht musi 
wypełnić formularz z prośbą o sprostowanie wyniku dostępny w biurze regat. 

  

9. PRAWA DO WIZERUNKU 

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez 
Organizatorów i Sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych produkcji przygotowanych w czasie trwania 
regat oraz we wszystkich materiałach i publikacjach dotyczących regat. 

10. REKLAMOWANIE [DP][NP] 

Jachty są zobowiązane do umieszczania na łodzi  reklamy sponsorów regat, dostarczonych przez 
organizatora.  

11. ZMIANA ZAWODNIKA LUB WYPOSAŻENIA [DP] 

Wymiana uszkodzonego lub utraconego wyposażenia jest niedozwolona bez zgody Komisji Regatowej. 
Zmiana zawodnika jest niedozwolona bez zgody Komisji Regatowej.  Wszelki prośby o wymianę muszą 
być zgłaszane w Biurze Regat. 

12.  ŁODZIE TOWARZYSZĄCE [DP] 

Łodzie towarzyszące  muszą być zgłoszone w Biurze Regat oraz muszą przebywać na zewnątrz 
obszaru, na którym ścigają się jachty w odległości nie mniejszej niż 100m od najbliższego 
jachtu będącego w wyścigu .  

13. RADIO I TELEFON [DP] 

W trakcie trwania wyścigów załogi jachtów nie mogą korzystać z urządzeń radiowych lub telefonów 
komórkowych. Zakaz ten nie obejmuje sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa załogi. 

14. NAGRODY 

Dla zawodników zajmujących w końcowej klasyfikacji generalnej miejsca 1-3 przewidziano nagrody. 

15. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana 
lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności 
za jakąkolwiek szkodę spowodowaną lub poniesioną przez zawodników lub ich jacht.

https://www.upwind24.pl/regatta/minutor-energia-otwarte-mistrzostwa-polski-klasy-505-minutor-energia-505-open-polish-nationals-2022
https://www.upwind24.pl/regatta/minutor-energia-otwarte-mistrzostwa-polski-klasy-505-minutor-energia-505-open-polish-nationals-2022
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16. KONTAKT: 

 
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt. 

 
Paweł Choroba 

Email. info@int505.pl  

mob. +48 600 889 141 
 

Przemek Zagórski 

Email. info@int505.pl  

mob. +48 691 808 668 

KAMERA ON LINE W DZIWNOWIE: 
https://dziwnow-marina.webcamera.pl/ 
 

MAPA ORIENTACYJNA: 
 

 
 

 

https://dziwnow-marina.webcamera.pl/

