
ZAWIADOMIENIE  
O REGATACH 

Regaty Gryfa o Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Świnoujście – Arkona – Falsterborev – Christianso – Świnoujście

8-12 CZERWCA 2022



1.  Termin i miejsce regat. 
Regaty zostaną rozegrane w dniach: 08-13.06.2022  
na akwenie Morza Bałtyckiego. Odbędzie się jeden wy-
ścig. Start do regat w dniu 9.06.2022 o godzinie 1000 
w okolicach wejścia do portu Świnoujście. Trasa regat 
to ok. 300 mil morskich. Po starcie, okrążenie prawą 
burtą znaku kardynalnego południowego w pozycji 
55o14.147’N, 12o48.058’, okrążenie archipelagu wysp 
Christianso prawą burtą i powrót na metę usytuowaną 
w pobliżu wejścia do portu Świnoujście. Szczegóły tra-
sy, lokalizacji startu i mety,  zostaną podane w Instrukcji 
Żeglugi.

2. Organizator 
Organizatorem regat jest Zachodniopomorski  
Okręgowy Związek Żeglarski, z siedzibą w Szczecinie 
przy  ulicy Dworcowej 19.

3. Przepisy i Warunki uczestnictwa
W regatach obowiązywać będą: Przepisy Regatowe 
Żeglarstwa 2021-2024, Offshore Special Regulations  
z włączeniami /zmianami wskazanymi w niniejszym  
Zawiadomieniu lub Instrukcji Żeglugi, Przepisy ORC 
oraz IMS, MPZZM 1972 (COLREG), Zasady Organizacji 
Regat Żeglarskich PZŻ, Zalecenia Polskiego Związku 
Żeglarskiego w Sprawie Organizacji Zawodów Sporto-
wych w Czasie Pandemii COVID-19, Instrukcja Żeglugi, 
Zawiadomienie o Regatach oraz Komunikaty Organiza-
tora. Regaty posiadać będą licencję PZŻ

W regatach mogą brać udział jachty z pełną załogą 
oraz jachty z załogami dwuosobowymi. Jachty biorące 
udział w regatach muszą być jachtami morskimi  
o długości (LOA) od 27 do 59 stóp. Wymogi wyposaże-
nia jachtów odnośnie bezpieczeństwa, bazować będą 
na przepisach WS OSR Category 3 monohull z tratwą. 
Wszystkie jachty mogą zostać poddane kontroli przed 
startem, celem sprawdzenia obowiązkowego wyposa-
żenia zgodnego z listą kontrolną, ogłoszoną na stronie 
regat. W przypadku niespełnienia minimalnych wymo-
gów wyposażenia (lista kontrolna) jacht nie zostanie  
dopuszczony do regat, a wpisowe nie będzie zwróco-
ne.  Świadectwo pomiarowe ORC musí być́ wystawio-
ne nie później, niż́ 6.06.2022 i po tej dacie nie może 
być zmieniane do czasu zakończenia regat.

Kapitan jachtu poprzez start w regatach oświadcza, 
że startuje na własną odpowiedzialność i potwierdza, 
że on sam, załoga i jacht są zdolni do pełnomorskiej 
żeglugi.

Ze względów bezpieczeństwa, jachty są zobowiązane 
do używania nadajnika AIS w trybie widoczności  
przez cały czas trwania wyścigu. 

4. Klasyfikacja
4.1 Jachty będą klasyfikowane w grupach: ORC, ORC 
Double Handed i Open. Wyniki ORC liczone metodą 
PCS all purpose.

4.2 Jachty startujące w ORC DH będą uwzględnione  
w klasyfikacji generalnej  ORC.

4.3 Jachty ORC DH uczestniczą w klasyfikacji Off-Short 
Racing na zasadach podanych w regulaminie tego 
cyklu, dostępnym na stronie offshort.eu

4.4 W grupie Open będą klasyfikowane tylko jacht, 
które nie posiadają aktualnego świadectwa ORC. 

4.5 Puchar Gryfa zdobywa zwycięski jacht klasyfikowa-
ny w ORC, załogowy lub double handed.

5. Wpisowe
Opłata wpisowa do regat wynosi 300 zł od jach-
tu plus 100 zł od każdego członka załogi. Powin-
na zostać wniesiona na konto ZOZŻ  - PEKAO SA 
82124038131111000043756940, do dnia 15.05.2022, 
podając w tytule „Puchar Gryfa – nazwa jachtu”.  
Opłata wpisowa przeznaczona jest na pokrycie kosz-
tów organizacyjnych. Opłata wpisowa nie podlega 
zwrotowi w przypadku nie wystartowania lub wycofania 
się jachtu z wyścigu. Nie ma możliwości przekazania 
wpisowego na inny jacht.

6. Tracking 
Jachty biorące udział w regatach będą wyposażone 
w urządzenia do rejestracji przebytej drogi –  
Tracking. Startujący są zobowiązani do pobrania, 
umieszczenia na jachcie i użytkowania zgodnie  
z przeznaczeniem w czasie trwania regat, dostarczo-
nych przez Organizatora urządzeń do trackingu.  
Wraz ze zgłoszeniem do regat startujący przyjmuje na 
siebie odpowiedzialność materialną za ew. zniszczenie, 
uszkodzenie lub niezwrócenie urządzenia do trackingu 
na czas. Odpowiedzialność materialna wynosi 2000 
PLN w przypadku zniszczenia lub niezwrócenia urzą-
dzenia z powodu jego utraty.

7. Zgłoszenia 
Zgłoszenia będą przyjmowane drogą mailową  
na adres gryf@zozz.org do dnia 15.05.2022.

Należy przesłać:

- druk zgłoszenia

- kopię ubezpieczenia OC

- potwierdzenie opłaty wpisowego

- amatorską licencja kapitana jachtu 

Każdy jacht uczestniczący musi być ubezpieczony  
od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą,  
niż 1.500.000,- EURO na okres obejmujący czas regat. 



8. Program regat 

8.06.2022
godz. 15.00 – 20.00 – Otwarte Biuro Regat,  
Spływanie jachtów do mariny Świnoujście.

godz. 20.30 – Odprawa sterników 

09.06.2022
godz. 08.30 – OdprawaMeteo

godz. 10.00 – Start do  wyścigu  

11-13.06.2022
Oczekiwanie na jachty kończące regaty 

Jesień 2022 (dokładna data zostanie podana w termi-
nie późniejszym) – Uroczyste zakończenie regat.

9. Instrukcja żeglugi 
Instrukcja Żeglugi będzie dostępna podczas zgłaszania 
jednostek w biurze regat.

10. Nagrody 
Przechodni, historyczny Puchar Regat dla zwycięzcy w 
grupie ORC. Nagrody dla jachtów za miejsca 1-3. Nagro-
dy dla zwycięskiego jachtu w grupie Open. Nagroda dla 
zwycięskiej załogi w klasyfikacji double handed.

11. Zastrzeżenie odpowiedzialności. 
Żadna z czynności wykonana lub niewykonana  
przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat  
od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek 
szkodę spowodowaną przez zawodników lub ich jacht. 
Kapitan jest odpowiedzialny za wyposażenie jachtu 
zgodnie z przepisami i wymaganiami regat.

12. Prawo do wykorzystania wizerunku, RODO.
Zgłaszając się do regat, każdy uczestnik wyraża zgodę 
na bezpłatne wykorzystanie wizerunku przez organi-
zatorów i sponsorów imprezy (na zdjęciach, filmach 
i innych produkcjach). Na podstawie art. 6 ustęp 1 lit. 
a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepły-
wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 
z 4.5.2016, s. 1–88) wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych przez Zachodniopomorski 
Okręgowy Związek Żeglarski, w celach związanych  
z organizacją regat.

13. Osoby do kontaktu
Grzegorz Dobies  +48 695355225, gdobies@zozz.org 

14. Poglądowa mapka trasy regat

PATRONAT HONOROWY
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO
OLGIERDA GEBLEWICZA

ZACHODNIOPOMORSKI
OKRĘGOWY 
ZWIĄZEK ŻEGLARSKI
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