
                           

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 
10-11 września 2022 

 
ELIMINACJE do Pucharu Polski 

Jachtów Kabinowych 
Stowarzyszenie, Związek Klas T 

XX EDYCJI „PUCHAR SOLINY 2022”  
– VI Regaty o „Puchar Soliny” 

 
 

Organizatorzy:  
Puchar Polski Jachtów Kabinowych Stowarzyszenie, Związek Klas T oraz Stowarzyszenie 
Pucharu Soliny, 
 
 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Regaty zostaną rozegrane w Polańczyku w dniu 10 i 11 września 2022 roku  
Biuro regat: Tawerna Zjawa w Polańczyku 

2. Slip: Slip przystań Zjawa/Naftowiec/UNITRA,  
3. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi żeglarstwa 2021-2024, 

zawiadomieniem o regatach cyklu Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2022, Przepisami 
Klas T 2021 -2024, przepisami związków lub stowarzyszeń klas uczestniczących w 
regatach, niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją żeglugi. 

4. Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego. 
5. Regaty zostaną rozegrane w klasach: T1, T2, T3, Open 6,3 i turystyczna (Rejs 

Turystyczny) - limit jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania regat za 
ważne ustala się na trzy (3). 

6. Instrukcja Żeglugi będzie dostępna podczas procedury zgłoszeniowej na tablicy 
ogłoszeń. Wszystkie inne komunikaty umieszczone będą również na tablicy ogłoszeń 

7. Kategoria regat „C” – uczestnicy są zobowiązani do naklejenia na obu burtach logo PPJK 
2022 dostarczonych przez organizatora.  

8. Przepisy żeglugowe: 
• załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania obecnie 
obowiązujących przepisów żeglugowych; 
• obowiązuje zakaz używania silników spalinowych – strefa ciszy. 

 
 
 

 

 
 



ZGŁOSZENIE DO REGAT ORAZ WPISOWE 
9. Zgłoszenia do regat będą przyjmowane w biurze regat: w dniu 10 września 2022 r. 

w godzinach 9:00 – 10.30  
10. Zgłoszenie obejmuje wypełnienie i podpisanie niżej wymienionych dokumentów oraz 

wpłatę wpisowego  
• Zgłoszenie do regat – eliminacje PPJK oraz Zgłoszenie do VI Regat - XX Edycji Pucharu 

Soliny 2022 
• Oświadczenie o spełnieniu wymagań klasowych 

11. Wpisowe do regat wynosi 100 zł od jachtu oraz 10 zł od członka załogi. Zwolnieni od 
wpisowego są studenci i uczniowie na podstawie okazanej legitymacji. 

12. Kontrola sprzętu: kontrola sprzętu w zakresie zgodności jachtu z przepisami klasowymi 
może zostać dokonana w dowolnym czasie podczas regat – Tomasz Malinowski 

 
PLANOWANY PRZEBIEG REGAT 

 
13. Uroczyste otwarcie regat nastąpi dnia 10 września 2022 o godzinie 11:00:  Odprawa 

sterników I dzień - zapoznanie z prognozą pogody  
14. Planowany start do wyścigu pierwszego o godz. 11:30 
15. I Wyścig w I dniu regat – rozstrzygnięte zostaną wyniki w klasie turystycznej (rejs 

turystyczny) w ramach Regat o Puchar Soliny 
16. Wyścigi w I i II dniu regat klasyfikowane są do Regat PPJK oraz Regat o Puchar Soliny. 
17. Jacht zgłoszony do regat winien posiadać widoczne znaki identyfikacyjne.  
18. Przewiduje się rozegranie: 

• I wyścigu (pierwszego) w celu rozstrzygnięcia VI Regat „Puchar Soliny - w klasie 
turystycznej (rejs turystyczny) 

• Wyścigów z I i II dnia w celu rozstrzygnięcia Eliminacji PPJK oraz VI Regat o „Puchar 
Soliny” w klasach T1, T2, T3, Open 6.3 - w przypadku rozegrania 4 (czterech) wyścigów 
lub więcej - najgorszy wynik zostanie odrzucony.  

19. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli 
żadnego wyścigu. 

20. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu minimum 1 (jednego) wyścigu. 
21. Zakończenie pierwszego dnia regat planowane jest na godzinę 16.30 
22. Ogłoszenie Wyników z I dnia, nastąpi o godzinie 19.00  
23. Odprawa sterników II dzień - zapoznanie z prognozą pogody godz. 10:00 
24. Planowany start wyścigów w II dniu - o godz. 11:00 
25. Zakończenie drugiego dnia regat planowane jest na godzinę 14.00 
26. Ogłoszenie Wyników Regat i rozdanie nagród Eliminacji PPJK i VI Regat o „Puchar Soliny 

– nastąpi o godzinie 15.00 
27. Nagrody: Sternicy sklasyfikowani na miejscach I – III otrzymują dyplomy i puchary 
 
 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE CYKLU REGAT PUCHARU SOLINY 2022 
 

28. W ramach całego cyklu regat „PUCHAR SOLINY” sternik (sternik główny), kwalifikuje się 
do klasyfikacji generalnej pod warunkiem, że weźmie udział w 5 z planowanych 6 
imprez.  



29. W ramach cyklu regat „Puchar Soliny” dopuszcza się dwukrotną, zmianę sternika 
(sternik zastępujący) 

30. Sternikiem zastępującym sternika głównego może być wyłącznie osoba, która pełniła 
obowiązki załogi na tym samym jachcie co sternik, na chociaż 1 regatach w ramach cyklu 
„Puchar Soliny” 2022 

31. Osoby zgłaszające do regat są odpowiedzialne za prawidłowe wskazanie na zgłoszeniu 
sternika głównego, ewentualnie sternika zastępującego, załogi. Analiza poprawności 
zgłoszeń i zmian, zostanie dokonana po zakończeniu ostatnich regat z cyklu  
i w przypadku nieprawidłowości może wpłynąć na klasyfikację generalną, co zgłaszający 
przyjmuje do wiadomości i się z tym godzi. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

32. Osoby zgłaszające do regat są odpowiedzialne za prawidłowe i zgodnie z prawdą 
przypisanie swojego jachtu do odpowiedniej klasy zgodnie z aktualnymi przepisami 
klasowymi PPJK. Działania polegające na modyfikacjach jachtów niezgodnie z przepisami 
klasowymi lub dokonywanie zapisów do klas innych niż wynika to z zaklasyfikowania 
jachtu wg. współczynnika Vi skutkować będzie dyskwalifikacją, co zgłaszający przyjmuje 
do wiadomości i się z tym godzi. 

33. Koszty protestów technicznych ponosi zgłaszający protest. Jeżeli protest okaże się 
skuteczny. Koszty protestu technicznego w podwójnej wysokości ponosi protestowany. 
W przypadku, gdyby protestowany nie współpracował przy rozstrzyganiu protestu. 
Protest uważa się za skuteczny. 

34. Na jachcie, podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób jaka została 
zgłoszona do regat. 

35. Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania aktualnych przepisów 
Żeglugowych. 

36. Zgłaszająca się do regat załoga jachtu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez 
organizatorów i sponsorów swego wizerunku, nazwiska, głosu w środkach masowego 
przekazu w celu reklamy i promocji regat oraz w materiałach dotyczących regat. 

37. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. 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. 

38. Licencje: sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną licencję 
sportową lub amatorską zawodnika Polskiego Związku Żeglarskiego 
https://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/licencja-zawodnika-pzz/  

39. Sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę 
OC do wysokości co najmniej 50000 zł. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie 
przyjęciem zgłoszenia do regat. 
 

 

Prezes Zarządu 
Stowarzyszenie PPJK  

 
Jarosław Bazylko 

Komandor  
Stowarzyszenia Pucharu Soliny 

 
Mariusz Trzciński 


