
  

 

 

 

 

MISTRZOSTWA POLSKI W SPRINCIE 

w klasie Optimist 

 
Dziwnów, 12 – 14 września 2018 

 

INSTRUKCJA ŻEGLUGI 
 
 

1. PRZEPISY 
1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w ‘Przepisach Regatowych Żeglarstwa 

World Sailing’. 
1.2 Załącznik Q, ‘Bezpośrednie sędziowanie wyścigu floty’, będzie miał zastosowanie. 
1.3 Regulamin PSKO ma zastosowanie. 

 
2. KOMUNIKACJA Z ZAWODNIKAMI 
2.1 Komunikaty dla zawodników będą umieszczane na oficjalnej tablicy ogłoszeń znajdującej się przy biurze 

regat w Porcie Jachtowym Dziwnów. 
2.2 Sygnały podawane na brzegu będą wystawiane na maszcie sygnałowym znajdującym się w Porcie 

Jachtowym Dziwnów. 

2.3 Gdy flaga AP jest wystawiona na brzegu słowa: „1 minuta” zostają zastąpione przez: „nie wcześniej niż 30 
minut. Niniejszy punkt zmienia sygnał AP w Sygnałach Wyścigu PRŻ. 
 

3. ZMIANY W INSTRUKCJI ŻEGLUGI 
Wszelkie zmiany w Instrukcji Żeglugi będą ogłaszane przed sygnałem ostrzeżenia do wyścigu, w którym 
zaczynają obowiązywać, z wyjątkiem, gdy zmiana taka dotyczy planu rozgrywania wyścigów, wówczas 
będzie ogłoszona do godziny 20.00 w dniu poprzedzającym jej obowiązywanie. 
Jeżeli zmiana będzie podana ustnie, komisja regatowa wystawi flagę L na statku startu wraz z dwoma 
sygnałami dźwiękowymi. 
 

4. FORMAT REGAT    
4.1 Regaty będą się składać z pojedynczej serii krótkich wyścigów.  
 

5. PLAN CZASOWY WYŚCIGÓW  
5.1 Planowane jest rozegranie 9 wyścigów: 
                

Data Ilość wyścigów  
Sygnał ostrzeżenia do 

pierwszego wyścigu dnia 

13.09 9 11.00 

14.09 Dzień zapasowy Zgodnie z komunikatem 

 

6. FLAGI KLAS 
        

    Flota Sygnał ostrzeżenia  

OPP K Flaga Biała 

OPP M Flaga Żółta 
 
 
 

7. AKWEN REGATOWY 
Lokalizacja akwenu zostanie podana w trakcie odprawy. 

 



  

 

 

 

 

8. TRASA 
Rysunek w załączniku nr 1 pokazuje trasę, włączając jej oznakowanie, przybliżone kąty pomiędzy bokami, 
kolejność okrążania znaków i stronę, po której każdy znak musi być pozostawiony. 

9. ZNAKI 
9.1 Znakami trasy 1 i 2 będą żółte pneumatyczne boje w kształcie walca. 
9.2 Znakami startu będą: statek komisji regatowej na prawym końcu i tyczka z pomarańczową flagą na lewym 

końcu. 
9.3 Znakami mety będą: statek komisji regatowej na prawym końcu i tyczka z niebieską flagą na lewym końcu. 

 

10. START  
10.1 Linia startu przebiegać będzie pomiędzy masztem z pomarańczową flagą na statku startu i znakiem startu. 
10.2 [DP] Jachty, których sygnał ostrzeżenia nie został jeszcze podany, muszą unikać przebywania w polu 

startowym. Pole startowe wyznacza obszar rozciągający się w odległości 50 metrów w każdym kierunku 
od linii startu i jej znaków. 

10.3 Tabela w PRŻ 26 jest zmieniona w następujący sposób: 

Minuty do 

sygnału startu 
Sygnał optyczny 

Sygnał 

dźwiękowy 
Znaczenie 

3 Flaga klasy Jeden Sygnał ostrzeżenia 

2 Flaga P Jeden Sygnał przygotowania 

1 Opuszczenie flagi P Jeden długi Jedna minuta 

0 
Opuszczenie flagi klasy 

 
Jeden Sygnał startu 

 
10.4 Jacht, który wystartuje później niż 1 min po sygnale startu dla jego grupy będzie sklasyfikowany jako DNS. 

Niniejszy punkt zmienia PRŻ A4 i A5. 

11. ZMIANA TRASY 
Znaki mogą być przestawiane bez sygnalizacji. Zmienia to PRŻ 33. 

 

12. META 
Linia mety przebiegać będzie między masztem z niebieską flagą na statku mety i znakiem mety. 
 
 

13. SYSTEM KAR 
Kara za naruszenie Przepisów Klasowych oraz punktów Instrukcji Żeglugi oznaczonych [DP] może być 
mniejsza niż dyskwalifikacja, jeśli Zespół Protestowy tak zadecyduje. 

 

14. LIMIT CZASU I PLANOWANY CZAS WYŚCIGU  
14.1 Obowiązują następujące limity czasu i planowane czasy trwania wyścigu: 
 

Limit czasu 
Limit czasu dla  

znaku nr 1 
Planowany czas 

wyścigu 

20 min 10 min 10 min 
 

14.2 Jeżeli żaden jacht nie minie znaku nr 1 w limicie czasu wyścig musi być przerwany. Niedotrzymanie 
planowanego czasu wyścigu nie może być podstawą do zadośćuczynienia. Zmienia to PRŻ 62.1(a). 

14.3 Jachty, które nie ukończą w ciągu 5 min po tym jak pierwszy jacht w grupie przebył trasę wypełniając 
wszystkie zobowiązania PRŻ 28 będą punktowane jako DNF. Niniejszy punkt zmienia PRŻ 35, A4 i A5. 

 

15. PUNKTACJA 
15.1 Rozegranie minimum 3 wyścigów jest wymagane by regaty zostały uznane za ważne. 



  

 

 

 

 

16. ŁODZIE OFICJALNE 
Łodzie oficjalne będą oznakowane w sposób następujący: 

 biała flaga z literą J –  łodzie arbitrów; 
 biała flaga z literami RC  – łodzie komisji regatowej; 
 biała flaga z literą M – łodzie komisji pomiarowej. 

 
 

17. ŁODZIE OSÓB WSPIERAJĄCYCH [NP][DP] 
17.1 Kierownicy ekip, trenerzy, rodzice i inne osoby wspierające muszą przebywać na zewnątrz obszaru na 

którym jachty się ścigają w odległości nie mniejszej niż 50 m od najbliższego zawodnika lub znaku trasy. 
Przepis ten obowiązuje od czasu sygnału przygotowania do czasu, gdy wszystkie jachty ukończą lub do 
czasu, gdy KR zasygnalizuje odroczenie lub przerwanie wyścigu. 

17.2 Dodatkowo łodzie osób wspierających płynące z prędkością powyżej 5 węzłów muszą przebywać w 
odległości minimum 150 metrów od jakiegokolwiek jachtu w wyścigu. 

17.3 Kierownicy ekip, trenerzy, rodzice i inne osoby wspierające muszą stosować się do wszelkich 
uzasadnionych próśb ze strony organizatorów, komisji regatowej i zespołu protestowego. 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – TRASA REGAT 
 
 
    

             

 

  

            

 

           

 

 

    

 

 

 

  

                                               

                                                       

  
Kolejność okrążania znaków:  START – 1 – 2 – 1 – 2 - META 

 

START 

 1 

 2 

META 


