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Puchar Wójta Gminy Kościan 

w klasach: Omega Sport i Omega Standard 

Kościan 5.06.2021 r. 

Instrukcja żeglugi 

W regatach obowiązuje regulamin regat w zakresie zasad zachowania bezpieczeństwa w trakcie 

epidemii SARS-COV 2. 

1. Przepisy. 

Regaty będą rozgrywane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa edycja 2021-2024. 

2. Komunikaty. 

Komunikaty dla zawodników będą umieszczane na stronie upwind24.pl. 

3. Sygnały podawane na brzegu. 

Sygnały podawane na brzegu będą wywieszane na statku KS zacumowanym na przystani KKŻ 

Kościan. 

4. Plan wyścigów. 

Sobota 5.06.2021 – sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu godz. 11:00. 

Starty do kolejnych wyścigów dnia wg sygnałów KS ( flaga L MKS). 

Planuje się rozegrania 5 wyścigów. 

Po rozegraniu 4 wyścigów rezultat najgorszego będzie odrzucony. 

Ostatni sygnał ostrzeżenia nie może być podany po godzinie 15:30. 

5. Flagi klas. 

Omega Sport - Biała ze znakiem klasy. 

Omega Standard – flaga T MKS 

6. Trasa. 

Na wiatr i z wiatrem. Schemat trasy będzie podany na odprawie sterników w dniu zawodów w 

zależności od siły i kierunku wiatru. 

7. Znaki. 

Trasę wyznaczają boje oznaczone nr 1 (górny znak) i nr 2 (znak dolny). 

Znaki należy omijać lewą burtą. 

8. Start. 

Linia startu wyznaczona jest pomiędzy boją z nr 3 i napisem ”Startowa” a statkiem KS po jego 

lewej burcie 

Jacht startujący później niż 4 minuty po sygnale startu będzie klasyfikowany w tym wyścigu jako 

DNS. 

9. Meta. 

Linia mety wyznaczona jest pomiędzy tyczką z flagą niebieską a statkiem KS po jego prawej 

burcie. 

Linia mety zostanie zamknięta po upływie 15 minut od ukończenia wyścigu przez pierwszy jacht 

klasy. 
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10 Protesty. 

Wprowadza się obowiązek zgłaszania zamiaru składania protestu po ukończeniu wyścigu, 

którego ten protest dotyczy. Druki protestowe dostępne będą w biurze regat. Czas składania 

protestów upływa po 0,5 godziny po zakończeniu ostatniego wyścigu. 

11 Zmiana załogi lub wyposażenia. 

Zmiana zawodnika jest niedozwolona bez pisemnej aprobaty KS. 

Prośby o wymianę uszkodzonego lub zagubionego wyposażenia muszą być składane do KS przy 

najbliższej nadarzającej się okazji. 

12 Łodzie pomocnicze. 

Kierownicy ekip, trenerzy i inny personel pomocniczy muszą przebywać na zewnątrz obszaru, na 

którym ścigają się jachty od sygnału przygotowania dla pierwszej startującej klasy do czasu gdy 

wszystkie jachty ukończyły wyścig lub gdy KS zasygnalizuje  odroczenie lub przerwanie wyścigu. 

13 Wyrzucanie śmieci do wody. 

Zawodnicy nie mogą wyrzucać śmieci do wody. Śmieci mogą być umieszczane na pokładzie łodzi 

pomocniczych. 

14 Zastrzeżenie odpowiedzialności. 

Zawodnicy uczestniczą w regatach całkowicie na własne ryzyko - Przepis 3 i 4 PRŻ. 

Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia  sprzętu, osób lub śmierci w 

związku z regatami zarówno przed, w czasie jak i po regatach. 

 

                                                                                            Sędzia Główny Regat 

                                                                                                   Jerzy Stefaniak 


