
Regaty „DACRON 70” 2018 

o Błękitną Wstęgę Akademickiego Klubu Morskiego. 
 

Instrukcja Żeglugi. 
1.Przepisy: Regaty będą rozegrane zgodnie z Zawiadomieniem o Regatach, Przepisami 
Regatowymi Żeglarstwa World Sailing 2017-2020, MPZZM oraz niniejszą Instrukcją Żeglugi. 

2.Uczestnictwo: W regatach mogą uczestniczyć jachty jednokadłubowe, wypornościowe 
spełniające wymogi żeglugi po Zatoce Gdańskiej i kryteria określone w Zawiadomieniu o 
Regatach. 

3.Termin regat, komunikaty: Regaty odbędą się 11-12.08.2018 na wodach Zatoki 
Gdańskiej i Wisły Śmiałej. Komunikaty KS będą wywieszane na tablicy ogłoszeń przystani 
AKM w Gdańsku. 

4.Plan czasowy regat: 
11.08.2018 godz.11.00 - start wyścigu zatokowego 
12.08.2018 godz.10.00 - start wyścigu 1 na Wiśle Śmiałej 
      - start wyścigu 2 ok.15 min. po zakończeniu wyścigu 1 
      - ceremonia zakończenia regat wg komunikatu Organizatora. 

5. Flagi klas: Dla wszystkich grup jachtów flaga „D” MKS. 

6.Trasa regat:  
Wyścig Zatokowy: 
Start –– pława SWB (lb) – pława PP (lb) – pława GW (lb) – Meta 
Trasa alternatywna, gdy na statku KS wystawiona flaga zielona: 
Start – Dalba „Gdańsk Wschód” (lb); pława MGB (lb) - pława GW (lb) – Meta. 
Wyścigi na Wiśle Śmiałej: 
Start – boja „Nawietrzna” (lb) - Meta 
Opis boi „Nawietrznej” w odrębnym komunikacie. 

 7.Start: Linię startu wyznacza nabieżnik na statku KS i boja wystawiona po jego lewej 
burcie. 
Sygnały startowe zgodnie z przepisem 26 PRŻ. 
W niedzielę 12.08.2018 sygnały startowe nie będą podawane po godzinie 12.55 

8.Meta: 
W wyścigu zatokowym linię mety wyznacza nabieżnik z niebieską flagą na molo przystani 
AKM oraz boja na przedłużeniu mola przystani. 
W wyścigach na Wiśle linię mety wyznacza nabieżnik na statku KS i boja wystawiona po 
jego lewej burcie. 

9. Limit czasu: linia mety w sobotę 11.08.2018 zostanie zamknięta, gdy wyścig ukończy 
ostatni jacht, ale nie później niż o godz. 17.00. 

10. Protesty i prośby o zadośćuczynienie: będą przyjmowane w biurze KS na przystani 
AKM nie później niż 30 min. po zamknięciu mety. 

11. Punktacja: Jachty będą klasyfikowane zgodnie z treścią pkt.4 oraz pkt.11 
Zawiadomienia o Regatach. 

12. Przepisy bezpieczeństwa: Załogi jachtów w wyścigu zatokowym mają obowiązek 
żeglować w kamizelkach asekuracyjnych. Łączność ze statkiem KS na kanale 72 UKF – 
jachty powinny prowadzić stały nasłuch. Kapitan jachtu wycofującego się z wyścigu musi 
bezzwłocznie i skutecznie powiadomić KS. 

13. Zastrzeżenia odpowiedzialności: Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na 
własną odpowiedzialność – przepis 4 PRŻ. Jachty muszą posiadać aktualne polisy 
ubezpieczeniowe OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody 
materialne i niematerialne wynikłe przed, w trakcie i po Regatach. 

14. Przetwarzanie danych: Udział w Regatach stanowi zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w Zgłoszeniu do Regat wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do regat. 

15. Korzystanie z wizerunku: Uczestnicząc w regatach załogi wyrażają zgodę na bezpłatne 
korzystanie ze swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów na potrzeby filmów, zdjęć 
i innych reprodukcji we wszystkich materiałach dotyczących regat. 

Sędzia Główny 


