
  

  

REGULAMIN XV REGAT O PUCHAR DZIEKANA OIRP W WARSZAWIE 

2–3 WRZEŚNIA 2017 ROKU 

 

1. Organizatorem Regat jest Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.  

2. Regaty rozegrane zostaną na akwenie Jeziora Święcajty w terminie 2–3 września 2017 roku.  

3. Planowany harmonogram Regat, podany poniżej może być zmieniony w razie konieczności, 
przez osobę upoważnioną przez Organizatora. Każda istotna zmiana organizacyjna zostanie 
podana uczestnikom z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Piątek 01.09.2017 r. 

 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników, od godz. 14.00 
 kolacja grillowa, w godz. 20.30–22.00 
 Disco Sailor’s Party, DJ & Sax, na saksofonie zagra Krzysztof Sandecki, w godz. 22.00 -2.00 

 
Sobota 02.09.2017 r. 

 Śniadanie, w godz. 8.00–10.00 
 Odprawa sterników, losowanie jachtów, w godz. 10.00–10.30 
 Regaty, w godz. 11.30–16.00  
 Obiad, w godz. 16.30–17.30 
 Bal Kapitański, w godz. 20.00–2.00 

 
Niedziela 03.09.2017 r. 

 Śniadanie, w godz. 8.00–10.00 
 Odprawa sterników, w godz. 10.00–10.15  
 Regaty, w godz. 10.30–13.00 
 Wręczenie nagród, godz. 13.30 
 Obiad, w godz. 14.00–15.00  
 Wyjazd uczestników, do godz. 16.00 

 
4. Sternicy mają obowiązek uczestniczenia w: 

4.1. Odprawach sterników. 
4.2. Zakończeniu regat.  

5. Do startu w XV Regatach o Puchar Dziekana OIRP w Warszawie zostaną dopuszczeni sternicy, 
którzy są radcami prawnymi lub aplikantami radcowskimi. Każdy sternik musi posiadać 
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia jachtu żaglowego. 

6. Do startu w Regatach dopuszczone zostaną załogi, które przeszły procedurę zgłoszeniową  
i uiściły opłatę wpisową.  

7. W Regatach obowiązywać będą przepisy zdefiniowane w Przepisach Regatowych Żeglarstwa 
2017-2020 ISAF. 

8. Decyzje zespołu protestowego będą ostateczne zgodnie z przepisem PRŻ 70.5. 



  

  

9. Regaty zostaną rozegrane na jachtach typu Twister 800, dostarczonych przez Organizatora. 
Jachty zostaną rozlosowane jeden raz w czasie odprawy sterników poprzedzającej rozpoczęcie 
wyścigów. 

10. Dozwolone jest stosowanie następujących żagli: grot, fok. 

11. Liczba członków załogi w trakcie każdego wyścigu wynosi od 5 do 6 osób. Załoga, która nie 
będzie miała minimum 5 osób załogi na pokładzie, nie będzie klasyfikowana w danym wyścigu. 
Komisja sędziowska może dopuścić w sytuacjach wyjątkowych załogę do wyścigu która 
posiada mniej niż 5 osób w załodze.  

12. Gdy zgłoszony członek załogi z nieoczekiwanych powodów nie może kontynuować Regat, 
Sędzia Regat może zezwolić na jego zmianę.  

13. Gdy zgłoszony sternik z nieoczekiwanych powodów nie może kontynuować Regat, Sędzia 
Regat może zezwolić na zastąpienie sternika przez innego członka załogi. 

14. System punktów:  

14.1.  Stosuje się system małych punktów. 
14.2. Planuje się odrzucenie jednego najgorszego rezultatu przy rozegraniu  

co najmniej 4 wyścigów. 
14.3. Uznaje się regaty za ważne przy rozegraniu co najmniej jednego wyścigu.  
 

15. Trasa regat zostanie ustalona przez Komisję Sędziowską w zależności od kierunku i siły wiatru.  

15.1. Trasa zostanie opisana w instrukcji żeglugi.  
15.2. Planuje się rozegranie min. 6 wyścigów  
15.3. Obowiązywać będzie 5 minutowa procedura startowa. 
15.4. Obowiązywać będzie trasa lewoskrętna w przypadku wyścigów krótkodystansowych,  

a w przypadku długodystansowych zostanie omówiona na pierwszej odprawie 
sterników.   

16. Zawodnicy uczestniczą w Regatach wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w przypadku prowadzenia 
jachtu bez stosownego patentu oraz przez osoby pod wpływem alkoholu. 

17. Zawodnicy z załóg, które ukończą Regaty otrzymają trofea sportowe.  

18. Imię i nazwisko sternika zwycięskiej załogi zostanie zapisane na tabliczce umiejscowionej na 
podstawie Pucharu Regat Żeglarskich Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych  
w Warszawie, wraz z datą/rokiem zwycięstwa. 

19. Organizator Regat ma prawo do bezpłatnego wykorzystania wizerunku uczestników Regat na 
zdjęciach, filmach i innych reprodukcjach oraz we wszystkich materiałach dotyczących Regat. 


