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Przystań AKM w Gdańsku – Górki Zachodnie 

 
Regaty towarzyszące imprezie Dacron 70 - 2019 

10 – 11 sierpnia 2019 

o Błękitną Wstęgę AKM 

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

DACRON 70 

 

1 PRZEPISY 

1.1 W regatach obowiązywać będą: 
- Przepisy Regatowe Żeglarstwa World Sailing 2017-2020; 
- World Sailing 2018 Offshore Special Regulation Appendix B 
 

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 każdy jednokadłubowy jacht żaglowy, zdolny do żeglugi na 
akwenie niniejszych regat,  
3.2.1 Zgłoszenia wstępne należy przesyłać drogą mailową na adres zlotdacron70@gmail.com, 
podając nazwę jachtu, jego długość i planowaną ilość załogi. 
3.2.2 Zgłoszenia do regat o Błękitną Wstęgę AKM jachtów wszystkich klas przyjmowane będą w 
biurze regat w piątek 09.08.2019 od g.1800 do 2000; niezbędne dane: nazwa, typ i długość 
jachtu, numer na żaglu, posiadane świadectwo pomiarowe dowolnej formuły wyrównawczej, 
imię i nazwisko kapitana, liczba załogi. Obowiązuje przedłożenie kopii polisy OC jachtu w 
regatach. 
3.3 Regaty są klasyfikowane w Pucharze Zatoki Gdańskiej. 
 

4 KLASYFIKACJA  

4.1 Jachty wybudowane lub skonstruowane w latach 70tych XX w. zostaną sklasyfikowane w 
klasie OPEN70. W przypadkach spornych należy przedłożyć dokument potwierdzający historię 
jednostki. 
4.2 Jachty posiadające aktualne świadectwa pomiarowe, będą klasyfikowane z zastosowaniem 
formuł KWR i ORC pod warunkiem przyjęcia zgłoszeń min. 3 jachtów w danej klasie. W 
przypadku niespełnienia warunku minimalnej ilości w klasie KWR i/lub ORC, jachty tej klasy oraz 
jachty nieposiadające świadectwa pomiarowego KWR i/lub ORC klasyfikowane będą w klasie 
OPEN. 
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4.3 Jachty nie spełniające warunków pkt.4.1 i 4.2 nie będą klasyfikowane. 
4.4 W przypadku zgłoszenia pięciu jachtów tego samego typu, prowadzona będzie klasyfikacja 
danej klasy jachtów.  

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.  Nr r-ku bankowego:  6 9  1 1 6 0  2 2 0 2  0 0 0 0  0 0 0 0  7 1 3 4  3 1 5 9. 
 

6 PROGRAM REGAT 

6.1 Rejestracja: 
piątek, 09 sierpnia 2019 godz. od 1800 do 2000 w porcie regat 

6.2 Inspekcje jachtów 

W piątek, 09 sierpnia 2019 od godziny 1800 w porcie regat jachty mogą być poddane inspekcji w 
zakresie zgodności trymu regatowego z danymi świadectwa pomiarowego oraz w zakresie 
wyposażenia w środki warunkujące bezpieczeństwo żeglugi. 
6.3 Odprawa sterników - sobota, 10 sierpnia 2019 o godzinie 0900 

Ponowna odprawa sterników zostanie przeprowadzona w niedzielę, 11 sierpnia 2019 godz.0900 

6.4 Terminy wyścigów 

Wyścigi będą przeprowadzone na planowanych trasach: 
sobota, 10 sierpnia 2019 - jeden długi wyścig na akwenie Zatoki Gdańskiej 
niedziela, 11 sierpnia 2019 - dwa krótkie wyścigi na akwenach Wisły Śmiałej i Wisły Martwej. 
Jachty wszystkich klas startować będą jednocześnie, o ile nie zadecyduje inaczej komisja 
regatowa. 
Terminarz wyścigów zostanie ogłoszony komunikatem w piątek 09 sierpnia 2019, godz.2000. 
6.5 Planowany czas sygnału ostrzeżenia dla pierwszego wyścigu każdego dnia o godz. 0955. 
6.6 W niedzielę 11 sierpnia 2019, żaden sygnał ostrzeżenia nie zostanie podany po godz. 1255. 
 

7 INSTRUKCJA ŻEGLUGI 

Instrukcja żeglugi będzie dostępna w porcie regat w piątek, 09 sierpnia 2019 od godz. 1800. 

8 MIEJSCOWOŚĆ 

8.1 Portem regat jest przystań Akademickiego Klubu Morskiego w Gdańsku 

8.2 Załączniki nr 1 i nr 2 pokazują usytuowanie akwenów regatowych i planowanych tras. 
 

9 TRASY 

Planowane trasy wyścigów: 
9.1 sobota 10 sierpnia 2019 

- linia startu na akwenie Wisły Śmiałej 
- trasa zależna od aktualnej siły i kierunku wiatru 

- linia mety na akwenie Wisły Śmiałej 
9.2 niedziela 11 sierpnia 2019 

- linia startu i mety na akwenie Wisły Śmiałej  
- trasa na akwenie Wisły Śmiałej 
9.3 Ostateczny kształt tras podany zostanie podczas odprawy poprzedzającej start do wyścigów 
w danym dniu. 

10 SYSTEM KAR 

Nie będzie stosowana Kara Punktowa (przepis 44.3).  
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11 PUNKTACJA 

11.1 Obowiązuje system punktacji Low Point Scoring. 
11.2 Punktacja wyścigu długiego w sobotę 10 sierpnia 2019 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 

Dla komunikacji radiowej regat obowiązywać będzie kanał 72 VHF. Wymagany jest ciągły 
nasłuch na kanale VHF regat. 
 

14 NAGRODY 

Zostaną przyznane nagrody dla zwycięzców w klasach. Po zsumowaniu rzeczywistych czasów 
przebycia wszystkich wyścigów, bezwzględnie najszybszy jacht otrzyma nagrodę przechodnią -
Błękitną Wstęgę AKM.  
 

15 ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

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. 
 

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.  
 

Dla uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z: 
Wiesław Jasiński - 501135279 
 

Gdańsk, Górki Zachodnie, 30 lipca 2019 
 
 
 

 

 


