
 

Wielki Finał ENERGA Sailing Cup 

 
w klasie Optimist gr. A 
Sopot, 28 – 30 lipca 2016 r 

 
ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

 
 
1. TERMIN I MIEJSCE REGAT  

Regaty odbędą się w Sopocie w dniach 28 – 30.07.2016 r. na wodach Zatoki 
Gdańskiej wokół sopockiego molo. 

 
2. ORGANIZATOR  

Organizatorem regat jest Polski Związek Żeglarski www.pya.org.pl . 
 
3. PRZEPISY  

Regaty rozgrywane będą zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach 
Regatowych Żeglarstwa ISAF edycji 2013 – 2016 oraz zgodnie z Regulaminem 
PSKO 

 
4. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA  
4.1 Do regat kwalifikuje się 40 zawodników z najwyższą liczbą punktów                         

z klasyfikacji cyklu regat ENERGA Sailing Cup 2016 z dnia 10.07.2016.                   

W wypadku, gdy któryś z zakwalifikowanych zawodników rezygnuje                 

z udziału, na jego miejsce ma prawo wejść kolejny zawodnik z najwyższą 

ilością punktów. W razie remisu o kolejności decyduje wyższe miejsce w 

ostatniej z imprez, w której zawodnicy na remisie wspólnie brali udział. 

Szczegółowe zasady kwalifikacji do regat określa Załącznik nr 1. 

4.2   Wszyscy zawodnicy zwolnieni są z opłaty wpisowego . 
 

5. ZGŁOSZENIA WSTĘPNE  
Zgłoszenie wstępne należy dokonać do dnia 20.07.2016 r. poprzez wysłanie 
maila na adres: energasailing@pya.org.pl. Niedopełnienie obowiązku 
zgłoszenia wstępnego skutkuje usunięciem z listy uczestników regat oraz 
wprowadzenie na to miejsce kolejnego zawodnika wg. kolejności w rankingu 
Energa Sailing Cup. 
 
 
 
 

http://www.pya.org.pl/
mailto:energasailing@pya.org.pl


 

6. ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT  
  
6.1  Zgłoszeń należy dokonywać mailowo na adres: energasailing@pya.org.pl  

Potwierdzając przybycie lub rezygnację z udziału w regatach finałowych 
do dnia 20 lipca 2016 (środa) ! 

6.2  Zgłoszeń finalnych do regat należy dokonać w biurze regat, w budynku klubu 
UKS Navigo Sopot (ul. Bitwy pod Płowcami 67A, 81-731 Sopot) w dniu 27 
lipca 2016 r. w godzinach 15.00 – 18.00 

6.3  Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie 
następujących dokumentów:  

 aktualne badania lekarskie 

 licencja sportowa zawodnika PZŻ 

 ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR 

 certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu 

 licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy) 

 potwierdzenie opłaconych aktualnych składek PSKO 

 podpisaną deklarację kontynuowania kariery sportowej na sezon 2017                     
w klasie Optimist lub wyższej (należy wskazać klasę). 

 
7. PROGRAM REGAT  
 

Środa        27.07 
15.00 – 18.00 
19.00 
20.00 

 
Zgłoszenia - biuro regat 
Zbiórka przy ul. Boh. Monte Casino(defilada) 
Uroczyste otwarci regat (scena przy fontannie) 
 

Czwartek 28.07 
9.30 
11.00 

Odprawa kierowników ekip (marina na molo) 
Start do I wyścigu 

Piątek 29.07 10.00 Wyścigi 

Sobota 30.07 10.00 Wyścigi 

 15.00 Zakończenie regat (scena przed molo) 

 

8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI  
Instrukcję żeglugi zawodnicy otrzymają po dokonaniu zgłoszeń rejestracyjnych.  

 
9. TRASA REGAT  

Trasa regat zostanie podana w instrukcji żeglugi. 
 
10. SYSTEM PUNKTACJI, FORMAT REGAT 
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10.1  Stosowane będą systemy punktacji określone w Przepisach Regatowych 
Żeglarstwa ISAF edycji 2013 – 2016. Obowiązuje system małych punktów. 

10.2 Planuje się rozegranie 8 wyścigów. Regaty będą ważne przy rozegraniu               
1 wyścigu, po 5 wyścigach jeden najgorszy rezultat zostanie odrzucony.  

 
11. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW  

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach 
wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.  
 

12. NAGRODY 
Nagrodą całego cyklu regat ENERGA Sailing Cup jest między innymi fundusz 
rozwoju młodych talentów, którym objętych zostanie 14 najlepszych 
zawodników cyklu. Szczegółowy regulamin funduszu znajduje się na stronie 
edu.energasailing.pl. 

 
13. PRAWA DO WIZERUNKU  

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie 
swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów                 
i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach 
dotyczących regat oraz programu ENERGA Sailing. 

 
13. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI  

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. 
  

14. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE 
 Maciej Szafran  
 Tel: 502-936-430 

e-mail: m.szafran@pya.org.pl  
 
15. ZAKWATEROWANIE  
 

Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie dla wszystkich 
zawodników uczestniczących w regatach finałowych oraz dla 1 trenera/ 
opiekuna z każdego województwa (pierwszeństwo przysługuje trenerowi, który 
ma większą liczbę podopiecznych). 

 
Miejscem zakwaterowania będzie Ośrodek Sopocki Zdrój (Chemik) oraz Perła 
Sopot. Kontakt wyłącznie przez organizatora regat.  
 
Parking dla pojazdów mieści się na terenie klubu UKS Navigo oraz przy hotelu 
Sopot Zdrój i Perła - zależnie od miejsca zakwaterowania.  
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Parking dla przyczep będzie znajdował się UKS Navigo Sopot lub innym 
wskazanym przez organizatora miejscu. 
  
Prosimy o przesyłanie informacji o stanie grupy na adres:  
energasailing@pya.org.pl do dnia 20 lipca 2016 r. (środa) ! 
 
UWAGA ! 
Informacji zwrotnej proszę się spodziewać najpóźniej do poniedziałku 26 lipca. 

 
16. MIEJSCE POSTOJU ŁODZI 

Parking dla łodzi zawodników oraz dla motorówek będzie znajdował się                 
w Marinie Sopot. Parking dla przyczep będzie znajdował się w Marinie w 
Gdyni lub UKS Navigo Sopot, lub innym wskazanym przez organizatora 
miejscu. Zważywszy na trudność wodowania łodzi na sopockiej plaży 
Organizator zaleca wodowanie sprzętu w Gdyni i przepłynięcie do Mariny 
Sopot w dniu poprzedzającym regaty oraz powrót w dniu zakończenia regat.  

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

Regulamin kwalifikacji do Wielkiego Finału ENERGA Sailing Cup 

1. W kwalifikacjach biorą udział wyłącznie zawodnicy klasy Optimist Grupa A. 
2. Do regat kwalifikuje się 40 zawodników z najwyższą liczbą punktów z rankingu 

cyklu regat ENERGA Sailing Cup 2016 z dnia 10.07.2016 bez względu na 
płeć.  

3. Cykl regat ENERGA Sailing Cup 2016 składa się z następujących imprez: 
 
Regaty kwalifikacyjne: 

 

29.04-1.05.2016 – Puchar KS Zatoka Puck – KS Zatoka Puck 

13-15.05.2016 r. - Puchar YKP – Gdynia – Yacht Klub Polski Gdynia. 

3-5.06.2016 r. – Puchar Dziwnowa- Dziwnów – PSKO 

17-19.06.2016 r. - Puchar Trzech Ryb - Giżycko – Giżycka Grupa Regatowa. 

8-10.07.2016 r. – Puchar ChKŻ Chojnice – Charzykowy – ChkŻ. 

Regaty finałowe: 

28-30.07.2016 – Wielki Finał ENERGA Sailing Cup – Sopot – Polski Związek 

Żeglarski 
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4. Kolejność zawodników w rankingu ENERGA Sailing Cup zostanie ustalona na 
podstawie sumy zdobytych punktów w poszczególnych zawodach cyklu 
według poniższej tabeli: 

 
 

 

Zajęte 
miejsce 

Ilość 
punktów 

Zajęte 
miejsce 

Ilość 
punktów 

Zajęte 
miejsce 

Ilość 
punktów 

Zajęte 
miejsce 

Ilość 
punktów 

1 43 11 30 21 20 31 10 

2 41 12 29 22 19 32 9 

3 39 13 28 23 18 33 8 

4 37 14 27 24 17 34 7 

5 36 15 26 25 16 35 6 

6 35 16 25 26 15 36 5 

7 34 17 24 27 14 37 4 

8 33 18 23 28 13 38 3 

9 32 19 22 29 12 39 2 

10 31 20 21 30 11 40 1 

 

5. Do rankingu ENERGA Sailing Cup zaliczone będą tylko te regaty, w których 
rozegrano minimum 3 wyścigi. 

6. Do rankingu ENERGA Sailing Cup liczony jest wynik z 4.  najlepszych imprezy 
kwalifikacyjnych (współczynnik 1) oraz regaty finałowe (współczynnik 2) 

7. W razie remisu o kolejności decyduje wyższe miejsce w ostatniej z imprez, w 
której zawodnicy na remisie wspólnie brali udział. 

8. Zawodnicy zagraniczni nie punktują. Do rankingu cyklu regat wyniki będą 
liczone bez uwzględnienia tych zawodników. 

9. W wypadku, gdy któryś z zakwalifikowanych zawodników rezygnuje z udziału 
w finale, na jego miejsce ma prawo wejść kolejny zawodnik z najwyższą 
ilością punktów.  


