
ZAWIADOMIENIE O REGATACH
DACRON’70 2022 

Błękitna wstęga AKM
Górki Zachodnie,

Przystań klubowa AKM ul. Stogi 18
24 – 25 września 2022

1 PRZEPISY
1.1 W regatach obowiązywać będą:
- Przepisy Regatowe Żeglarstwa World Sailing 2021-2024
- World Sailing Offshore Special Regulation kategoria 4 
- Przepisy formuł wyrównawczych ORC i KWR
- Zasady organizacji regat żeglarskich PZŻ
2 REKLAMOWANIE
Wymagane może być od jachtów, aby nosiły reklamy wybrane i dostarczone przez organizatora.
3 UPRAWNIENIA I ZGŁOSZENIA
3.1  W regatach może wziąć  udział  jednokadłubowy jacht żaglowy,  zdolny do żeglugi  na  akwenie
regat.
3.2  Zgłoszenia  do  regat  prosimy  składać  do  godz.  24.00  dnia  22.09.2022  na  obowiązującym
formularzu
• listownie na adres: AKM ul. Stogi 18, 80-642 Gdańsk
• mailowo na adres: pz-1898@wp.pl
• osobiście u bosmana Klubu na przystani klubowej do godziny 19.00.
Zgłoszenia do regat przesłane lub przekazane po dniu 22.09.2022 nie będą uwzględniane.
3.3 Formularz zgłoszenia stanowi załącznik nr „A” do niniejszego Zawiadomienia
3.4  Regaty  Dacron’70  są  klasyfikowane  w  Pucharze  Zatoki  Gdańskiej  i  Pucharze  Bałtyku
Południowego 2022.
4 KLASYFIKACJA 
4.1 Dacron’70 2022 - wyniki obu wyścigów przeliczane wg klas ORC, KWR i grupy Open 
4.2 Błękitna Wstęga AKM – wyniki wyścigu długiego bez przeliczeń.
4.3 Nie ma ograniczeń w liczbie klas/grup, do których jacht może być zgłoszony.
Na potrzeby klasyfikacji PZG i PBP jacht musi określić klasę/grupę, w której chce być sklasyfikowany.
5 OPŁATY 
5.1 Wymagane są następujące opłaty wpisowe:
Jacht uczestniczący w regatach 100 zł. Dodatkowo od każdego członka załogi opłata wpisowa 20 zł.
Z opłat zwolnieni są członkowie AKM Gdańsk z rodzinami, rezydenci AKM Gdańsk oraz dzieci do 10
roku życia.

Opłaty wpisowe należy wpłacać na rachunek bankowy nr
 02 1160 2202 0000 0000 5054 6013
6 PROGRAM REGAT
23.09.2022 - godz. 09.00 – sprawdzenie zgłoszeń przez Komisję Regatową,
Komitet  Organizacyjny  Regat  razem  z  Komisją  Sędziowską  może  przeprowadzić  przed  startem
kontrolę zgłoszonej jednostki co do zgodności z przepisami formuły pomiarowej oraz WS OSR App.B.
23.09.2022 - godz. 18.00 – ogłoszenie listy startowej zawierającej:
• wykaz uczestniczących jednostek w poszczególnych regatach/grupach,
• nazwiska kapitanów i ich przynależność klubową,
24.09.2022 do godz. 09.00 dostarczenie listy startowej uczestnikom regat
Otrzymanie listy startowej jest potwierdzeniem uczestnictwa w regatach
24.09.2022 godz. 11.00 – start do wyścigu < 40 nm – wyścig nr I
25.09.2022 godz. 09.00 – start do wyścigu ok. 10 nm – wyścig nr II



25.09.2022 godz. 17.00 – zamknięcie regat, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
7 INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie dostępna w porcie regat w piątek, 23.09.2022 od godz. 1400.
8 MIEJSCOWOŚĆ
Portem regat jest przystań Akademickiego Klubu Morskiego w Gdańsku
9 TRASY
Kształt trasy podany zostanie podczas odprawy poprzedzającej start do wyścigów w danym dniu.
10 SYSTEM KAR
Nie będzie stosowana Kara Punktowa (przepis 44.3).
11 PUNKTACJA
11.1 Obowiązuje system punktacji Low Point Scoring.
11.2  Punktacja wyścigu długiego w sobotę 24 wrzesnia 2022 zostanie obliczona z zastosowaniem
współczynnika korygującego = 1,5.
11.3 Wyniki żadnego wyścigu nie zostaną odrzucone. Wynikiem jachtu będzie suma jego punktów za
wszystkie rozegrane wyścigi.
12 ŁODZIE POMOCNICZE
Łodzie pomocnicze i towarzyszące muszą uzyskać zgodę Organizatora regat i być oznakowane.
13 KOMUNIKACJA RADIOWA
Jachty muszą być wyposażone w radiotelefon umożliwiający odbiór komunikatów Komisji Regatowej
– kanałem roboczym regat jest kanał: 69
14 NAGRODY
14.1 W klasach ORC, KWR i Open w Dacron’70 – 2022 nagrodami są nieprzechodnie puchary za
zajęcie trzech pierwszych miejsc.
14.2 Dla jachtu najszybszego bezwzględnie w  wyścigu długim nagrodą jest Błękitna Wstęga AKM.
15 ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
15.1 Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie  na własne ryzyko.  Patrz  przepis  4 PRŻ Decyzja
o uczestnictwie  w  wyścigu.  Organizator  nie  przyjmuje  żadnej  odpowiedzialności  za  uszkodzenia
sprzętu lub osób lub śmierć wynikłych w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po
regatach.
15.2 Kapitan jachtu jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo jachtu jego załogi, za zdolność
żeglugową jachtu i za sprawność techniczną jednostki.
16 PRAWO DO WIZERUNKU
Zgłaszając  się  do  regat,  członkowie  załogi  zgłaszanego  jachtu  wyrażają  zgodę  na  bezpłatne
wykorzystanie swoich wizerunków przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych
reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
17 UBEZPIECZENIE
Każdy jacht uczestniczący musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na okres regat lub im
równoważny.
18 DODATKOWE INFORMACJE
Jachty uczestniczące w regatach nie ponoszą kosztów cumowania na przystani AKM.


