
ORVALDI EURO CUP 2018
w ramach, którego rozegrane zostaną

Mistrzostwa Polski 
w klasach „DELPHIA 24OD” i „SCANDINAVIA/SKIPPI 650”

oraz 

regaty cyklu PUCHARU POLSKI w klasie „OMEGA”, 
Memoriał Juliusza Sieradzkiego

Puck, 02 – 05 sierpień 2018

Organizatorami regat są: 
ORVALDI adventure  i MOKSiR Puck,

przy współpracy Stowarzyszeń Regatowych: 
Klasy „DELPHIA 24OD”, Klasy „SCANDINAVIA/SKIPPI 650”, Polskiego Związku Klasy „OMEGA”.

Partnerzy organizacyjni:
 Pomorski Związek Żeglarski, firma ORVADI Power Protection Sp. z o. o.

Sponsorzy wspomagający: 
Delphia Yachts Kot, Mine Master, Star Telekom

Patronat medialny: 
www.żeglarski.info, Miesięcznik Żagle

Zawiadomienie o regatach
1. PRZEPISY

1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World 
Sailing, oraz Przepisami Klasowymi „Delphia 24OD”, „Scandinavia/Skippi 650”, „Omega”. 

1.2 Regulamin PZŻ „Zasady organizacji żeglarskich regat sportowych w klasach amatorskich nie objętych systemem 
rywalizacji sportowej Polskiego Związku Żeglarskiego” ma zastosowanie. 

1.3 W przepisach dotyczących niniejszych regat:
[DP] oznacza przepis, za którego naruszenie zastosowana kara pozostaje w gestii zespołu protestowego;
[SP] oznacza przepis, za którego naruszenie może zostać nałożona standardowa kara zastosowana przez komisję  

regatową, albo kara pozostająca w gestii zespołu protestowego bez konieczności rozpatrywania protestu;
[SP] oznacza przepisy, które nie stanowią podstawy do prośby o zadośćuczynienie wnoszone przez jacht.

2. REKLAMOWANIE
Jachty mogą być zobowiązane do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat, dostarczonych przez organi-
zatora.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA i KLASY
3.1 Zgłoszenia i opłaty wpisowego należy dokonać za pośrednictwem formularza dostępnego w biurze regat na te-

renie Portu Jachtowego MOKSiR Puck.
3.2 Kodeks Uprawnień World Sailing (Regulacja 19) obowiązuje wszystkich zawodników. 



3.3 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów: 
• druk zgłoszenia jachtu do regat podpisany przez każdego ze sterników spełniający postanowienia przepisu 75 

PRŻ. (Mówi o tym §7 regulaminu PZŻ.)
• dowód wpłaty wpisowego do regat;
• ubezpieczenie OC; 
• certyfikat lub świadectwo pomiarowe z ustalonym numerem klasowym;
• licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (w przypadku eksponowania). 

4. WPISOWE DO REGAT
Wpisowe do regat za zgłoszoną załogę w poszczególnych klasach wynosi: 
• Delphia 24OD    - 400 zł;
• Scandinavia/Skippi 650   - 300 zł;
• Omega     - 150 zł;

5. FORMAT
5.1 Regaty rozgrywane będą w formacie serii wyścigów.
5.2 Przewiduje się rozegranie jednego wyścigu długiego ze startu wspólnego wszystkich klas. (formułę określi In-

strukcja Żeglugi).

6. PROGRAM
6.1 Zgłoszeń należy dokonać w biurze regat na terenie Portu Jachtowego MOKSiR Puck w dniu: 
 - 02 sierpnia od godziny 16:00 do 20:00 klasy Delphia 24OD i Scandinavia/Skippi 650;
 - 03 sierpnia od godziny 16:00 do 20:00 klasa Omega.
 - 04 sierpnia od godziny 07:30 do 08:30 klasa Omega.
6.2 Odprawa ze sternikami Klas Delphia 24OD i Scandinavia/Skippi 650 odbędzie się pierwszego dnia wyścigów 03 

sierpnia o godzinie 08:45. 
6.3 Odprawa ze sternikami Klasy OMEGA odbędzie się pierwszego dnia wyścigów 04 sierpnia o godzinie 08.45.
6.3 Planowanych jest rozegranie 12 wyścigów dla klas Delphia 24OD i Scandinavia/Skippi 650, oraz 9 wyścigów dla 

klasy Omega.
6.4 W ostatnim dniu regat żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 13.30. 
6.5 W czasie regat, starty do wyścigów planowane są o godz. 10.00
6.6 Ceremonie zakończenia regat odbędzie się w dniu 05 sierpnia o godz.15.00.

7. POMIARY i INSPEKCJA SPRZĘTU
7.1 W dniu 02 sierpnia od godziny 10.00 do 20.00 wszystkie jachty mają obowiązek gotowości do pomiarów i in-

spekcji Mierniczego, który sprawdzi zgodność jachtu z przepisami klasowymi oraz bezpieczeństwa określonego 
przepisami regatowymi i klasowymi.

7.2 Inspekcje łodzi i sprzętu mogą być dokonane losowo przez Mierniczego podczas regat między wyścigami.

8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI 
Instrukcja żeglugi będzie dostępna w czasie procedury zgłoszeniowej w biurze regat na terenie Portu Jachtowego 
MOKSiR Puck.

9. MIEJSCE REGAT 
9.1 Miejscem organizacji regat będzie Port Jachtowy MOKSiR Puck. 
9.2 Wyścigi będą rozgrywane na akwenie Zatoki Puckiej.

10. TRASY 
Wyścigi rozgrywane będą na trasach zgodnie z Załącznikiem nr 1 Instrukcji Żeglugi.

11. SYSTEM KAR 
Stosowany będzie przepis 44.1 (kara dwóch obrotów). 

12. PUNKTACJA 
12.1 W regatach ma zastosowanie „System Małych Punktów” zgodnie z Dodatkiem A. 



12.3 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 3 wyścigów. 
12.4 a) W przypadku rozegrania mniej niż 3-y wyścigi, wszystkie wyniki jachtu w serii wyścigów liczone są do jego  
       punktacji końcowej. 

b) W przypadku rozegrania 3-ch i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony. 
c) W przypadku rozegrania 11 i więcej wyścigów, dwa najgorsze rezultaty jachtu będą odrzucone.

13. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW 
13.1 Wszystkie łodzie trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora 

regat podczas procedury zgłoszeniowej.
13.2 Wszystkie łodzie trenerów i obserwatorów mają obowiązek przebywać na zewnątrz, z wyjątkiem akcji ratow-

niczych, jakichkolwiek obszarów, w których jachty mogą być w wyścigu, od czasu sygnału przygotowania do 
czasu ukończenia przez wszystkie jachty lub do momentu zasygnalizowania przez komisję regatową odrocze-
nia, generalnego odwołania lub przerwania. 

14. [DP] MIEJSCA POSTOJOWE SPRZĘTU 
Wszystkie jachty i sprzęt mają obowiązek stacjonować w miejscach wyznaczonych im przez Organizatorów w parku 
jachtowym lub w porcie. 

15. KOMUNIKACJA RADIOWA 
Będąc w wyścigu, jachty nie mogą wykorzystywać transmisji radiowych, wiadomości tekstowych, telefonów ko-
mórkowych i innych urządzeń umożliwiających łączność, niż dostarczone przez komisję regatową dla wszystkich 
jachtów.

16. NAGRODY
16.1 Puchar dla załogi z miejsc 1, 2, 3 w każdej klasie.
16.2 Nagroda finansowa dla każdej załogi za miejsca 1, 2, 3 w każdej klasie. Fundatorem nagrody jest firma STAR 

TELEKOM.
16.3 Medale dla członków załóg z miejsc 1,2,3 w każdej klasie.
16.4 Nagroda rzeczowa od firmy ORVALDI dla każdego załoganta z miejsc 1, 2, 3 w każdej klasie.
16.5 Wszyscy uczestnicy otrzymają w pakiecie startowym pamiątkową koszulkę regat: ORVALDI EURO CUP 2018

17. [DP] PRAWA DO WIZERUNKU
17.1 Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organi-

zatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich 
materiałach dotyczących regat.

17.2 Zawodnicy mogą udzielać wywiadów podczas rozgrywania regat.

18. [NP] ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach całkowicie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Patrz przepis 4 „Decy-
zja o uczestnictwie w wyścigu”. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu, uszko-
dzenia osób lub śmierci w związku z regatami, przed, podczas lub po regatach. Żadna z czynności wykonana lub 
niewykonana przez Organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek 
szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

19. UBEZPIECZENIE
Każdy uczestniczący jacht musi posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej(OC) 

20. STRONY ELEKTRONICZNE REGAT
www.delphia24.pl    www.s650.org
www.klasaomega.pl    www.zeglarski.info 
www.orvaldi-adventure.com

21. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE
Adam Baran  MOKSiR Puck  607 373 900 


