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                Z AWI ADOM I ENI E  O REG ATAC H  

    
ŚWIĘTO MORZA  

   PUCHARY MARYNARKI WOJENNEJ 2020                                                           
 

1. ORGANIZATOR 

Jacht Klub Marynarki Wojennej „KOTWICA” w Gdyni 
       Biuro regat: 
                 81-345  Gdynia  Al. Jana Pawła II 13 b 
                 tel. 504 457 508 
                 www.jkmw-kotwica.pl ;  biuro@jkmw-kotwica.pl 
 

2. TERMIN I MIEJSCE REGAT: 

Wszystkie klasy jachtów jednokadłubowych 
    Regaty odbędą się w dniach 26 – 27.06.2020 roku na akwenie Zatoki Gdańskiej, na 

trasach opisanych w załączniku do Instrukcji Żeglugi.  

 
3. PRZEPISY:   

a) Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w PRZEPISACH 
REGATOWYCH ŻEGLARSTWA WS edycji 2017-2020. 

b) Zasadach organizacji regat żeglarskich Polskiego Związku Żeglarskiego. 
c) Obowiązują: Międzynarodowy System Wyrównawczy ORC, Formuła wyrównawcza 

KWR, MPZZM, Zawiadomienie o regatach i Instrukcja żeglugi. 
d) Regaty objęte licencją PZZ na organizację regat. 
e) Regaty są żeglarską imprezą amatorską. 

 
4. WARUNKI UCZESTNICTWA, KLASY I PODZIAŁ NA GRUPY: 

W regatach może wziąć udział każdy jednokadłubowy jacht zdolny do żeglugi na akwenie 
regat. 

Przewiduje się trzy klasy: ORC, KWR i OPEN. 

a) Podział jachtów ORC na grupy 

 grupa  A        jachty o CDL powyżej 9,77 

 grupa  B        jachty o CDL od 7,00 do 9,77  

 grupa  C        jachty o CDL  poniżej 7,00 
b) Podział  jachtów  OPEN  na  grupy: 

 grupa   I        jachty  o  długości całkowitej LOA powyżej 9,61 m, 

 grupa   II       jachty  o  długości całkowitej LOA do 9,61 m. 
c) W klasie KWR nie jest przewidziany podział na grupy.    

Jacht może startować tylko w jednej grupie. 

W przypadku braku minimum 3 zgłoszonych jachtów w klasie, jachty zostaną włączone 
do klasy OPEN. Ostateczny podział na klasy nastąpi po zakończeniu zgłoszeń jachtów i zo-
stanie podany na liście startowej.                                                            

http://www.jkmw-kotwica.pl/
http://www.jkmw-kotwica.pl/
mailto:biuro@jkmw-kotwica.pl
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5. ZGŁOSZENIA  DO  REGAT 

Wymagane jest złożenie w biurze regat następujących  dokumentów: 
- podpisanego „Zgłoszenia do regat” - (załącznik do zawiadomienia – do pobrania); 
- potwierdzenie opłaty wpisowego; 
- kserokopia aktualnego świadectwa pomiarowego - jachty klas ORC i KWR; 
- okazanie komisji sędziowskiej aktualnego ubezpieczenia OC; 

Przyjęcie jachtu do regat i umieszczenie na liście startowej nastąpi po dostarczeniu kom-
pletu dokumentów (e-mailem lub osobiście) do biura regat w dniach 25 i 26 czerwca 2020 r. 
od godz. 1200 do godz. 1500. 

 
6. WPISOWE  

Wpisowe dla wszystkich klas wynosi: 
a) dla jachtu z liczbą do 5 osób w załodze – 100 zł;  
b) dla jachtu z liczbą powyżej 5 osób z załodze, 20 zł za każdą dodatkową osobę 

Wpisowe płatne tylko przelewem na konto klubu Nr rachunku:  
79160014621899861840000001 BNP Paribas.     
 

7.  PROGRAM  REGAT: 

25 i 26.06 od godz. 1200 do godz. 1500 – przyjmowanie jachtów do regat, wydawanie 
Instrukcji Żeglugi. 

         26.06    
                 godz. 1730 – planowany start do wyścigu 1;   
                 godz. 2200 – zamknięcie linii mety wyścigu 1;                                                                       
     27.06   godz. 1000 – planowany start do wyścigu 2;   
                godz. 1600 – zamknięcie linii mety wyścigu 2;                                                                       
                godz. 1700 – uroczyste zakończenie regat. 

 
8. INSTRUKCJA  ŻEGLUGI 

Instrukcja Żeglugi dostępna będzie w dniu 25 - 26.06.2020 roku w godz. 1200 - 1500 w 
biurze regat. 
 

9. PUNKTACJA 

Jachty będą klasyfikowane w wyścigach: 
Klasa ORC –   liczenie wyników wyścigu metodą ToD 
Klasa OPEN – według czasów na mecie; 
Klasa KWR –   wg wzoru dla KWR. 

Wyniki wyścigów w grupach klasy ORC będą brane do klasyfikacji klubowego „PUCHA-
RU KAPRÓW” JKMW „Kotwica” 

 
10. NAGRODY: 

Jachty, które zajmą miejsca 1 w poszczególnych klasach otrzymują puchary. 

 
11. ZASTRZEŻENIE  ODPOWIEDZIALNOŚCI                                                                                                                                                                                                                       

Zawodnicy  uczestniczą w  regatach wyłącznie na własne ryzyko. Patrz przepis 4, decy-
zja o uczestniczeniu w wyścigu. Organizator nie przyjmuje  żadnej odpowiedzialności za 
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uszkodzenia sprzętu albo zranienia osób lub za śmierć, wynikłe w związku z regatami, przed  
ich rozpoczęciem, podczas ich trwania i po regatach. 

 
12. UBEZPIECZENIE 

Każdy skipper prowadzący jacht musi posiadać na czas regat ważne ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę gwarancyjną minimum 1,5 mln Euro lub wartość jej 
równoważną (PZŻ – ubezpieczenia). 

 
13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej 
RODO – Jacht Klub Marynarki Wojennej „Kotwica” w Gdyni informuje, że: 

a) administratorem danych osobowych jest Jacht Klub Marynarki Wojennej „Kotwica” w 
Gdyni, Al. Jana Pawła II 13/B, tel. 600 151 244, e-mail: biuro@jkma-kotwica.pl.  

b) administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych; 
c) dane osobowe dobrowolnie przekazane organizatorowi w formularzu zgłoszenia do 

regat przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu realizacji zadań wyni-
kających z organizacji regat, w trybie art. 6 ust. 1 lit. f, w celu realizacji uzasadnionego 
interesu administratora w zakresie informacji statystycznej i historycznej, jednak nie-
podanie danych osobowych wiąże się z brakiem możliwości wzięcia udziału w rega-
tach. 

d) wizerunek (zdjęcia i filmy) utrwalony przez organizatora, w połączeniu z danymi oso-
bowymi osób występujących w czasie uroczystości otwarcia i zakończenia regat, prze-
twarzane będą w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu publikacji informacji o zorgani-
zowanym wydarzeniu sportowym i promocji działań organizatora na jego stronie inter-
netowej i prowadzonych mediach społecznościowych  

e) dane osobowe oraz wizerunek osób, o których mowa w punkcie d, może być przeka-
zany podmiotom zewnętrznym, z którymi organizator współpracuje w zakresie organi-
zacji imprez sportowych a także ich promocji w radiu, telewizji i innych mediach. Dane 
nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w państwach poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym. 

f) dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji celów związa-
nych z organizacja regat lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Cofnięcie 
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

g) uczestnik regat jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do da-
nych osobowych jego dotyczących oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograni-
czenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu, z przyczyn związanych z własną szczególną sytuacją. 

h) uczestnik regat w trybie art. 77 RODO, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego 
dotyczących narusza przepisy RODO. 

i) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w rozumie-
niu RODO, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decy-
zji. 

 
Gdynia   2020-06-10r.                                                           Zarząd JKMW „KOTWICA”   

mailto:biuro@jkma-kotwica.pl
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