
ZAWIADOMIENIE O
MI DZYNARODOWYCH OTWARTYCHĘ

MISTRZOSTWACH POLSKI ORC SAMOTNIKÓW oraz
XXX REGATACH „SAMOTNIKÓW” - 

MEMORIAŁ LEONIDA TELIGI

ORGANIZATOR
Jacht Klub Morski „GRYF” w Gdyni
81-345 Gdynia al. Jana Pawła II  11A
Tel./ fax 058 620 23 61 e-mail: klub@jkmgryf.pl
Nr konta: ING Bank l skiŚ ą  o/Gdynia  11 1050 1764 1000 0023 1353 6381

TERMIN I MIEJSCE REGAT
Regaty odb dę ą si  ę w dniach 10-12 lipca 2020r. na wodach Zatoki Gda skiej.ń

1. PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi eglarstwaŻ  edycji 2017-2020 WS, MPZZM,
przepisami klas ORC i KWR, przepisami OSR, Instrukcją eglugi i Zawiadomieniem o Regatach.Ż
Regaty posiadaj  licencj  Polskiego Zwi zku eglarskiego.ą ę ą Ż
Regaty wymagaj  wyposa enia zgodnego z kategori  4 przepisów OSR.ą ż ą

2. UCZESTNICTWO, KLASY, PODZIAŁ NA GRUPY
W regatach mo e wzi ć udział ka dy jednokadłubowy jacht morski,ż ą ż  zdolny do eglugi na akwenie regat.ż
Przewiduje si  klasy:ę
- ORC
- KWR
- OPEN
Memoriał Leonida Teligi zostanie przyznany w klasach ORC i KWR, pod warunkiem, e w klasie b dzie ż ę
minimum 5 jachtów.
W klasie ORC zostanie wydzielona Dywizja „S” jachtów z aglami dodatkowymi w wiadectwie, z ż ś
osobnymi nagrodami.
Mistrzostwa Polski zostan  rozegrane w klasie ORC, dla wydzielonej (w ramach klasy ORC) ą
podgrupy (dywizji) jachtów ze wiadectwem ORC International.ś
Jacht mo e startować tylko w jednej klasie. ż
W adnej z klas nie przewiduje si  podziału na grupy. W klasie ORC przewiduje si  dywizje.ż ę ę

3. WPISOWE DO REGAT
Do dnia 5 lipca - 100 zł. 
Od dnia 6 lipca - 200 zł.

4. ZGŁOSZENIE DO REGAT, PRZEGL DĄ  DOKUMENTÓW
Wymagane s  nast puj ce dokumenty: ubezpieczenie OC, potwierdzenie opłaty wpisowego, Karta ą ę ą
Przyj cia do Regat. W klasie ORC podpisane, wa ne wiadectwo ORC.ę ż ś

Zgłosze  nale y dokonać przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dost pnego na stronie ń ż ę
www.jkmgryf.pl Organizatora.
Zgłoszenie jest skuteczne gdy na adres e-mail podany w zgłoszeniu, po jego dokonaniu, zostanie 
przesłane potwierdzenie z dalsz  instrukcj  post powania. ą ą ę
Gdy tak si  nie stanie, nale y wysłać ponownie zgłoszenie lub skontaktować si  z Organizatorem.ę ż ę
Termin zgłosze  upływa 9 lipca.ń
Przyj cie jachtu do regat, i umieszczenie na li cie startowej, nast pi po dostarczeniu do biura regat ę ś ą
wymaganych dokumentów, pomy lnym przej ciu inspekcji klasowej (nie dotyczy klasy OPEN) i ś ś
bezpiecze stwa. O ostatecznym przyj ciu jachtu do regat decyduje Karta Przyj cia do Regat.ń ę ę
Wymagane dokumenty nale y dostarczyć do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 9 lipca do ż
godz. 19:00 (e-mail, osobi cie). W dniu 9 lipca biuro regat b dzie czynne w godzinach 16:00 – 19:00. ś ę

http://www.jkmgryf.pl/


5. PROGRAM REGAT
Pi tek 10 lipca.ą
Pomiary kontrolne i inspekcje w godzinach 8:00-19:00.
Ostateczne potwierdzanie zgłosze  i przegl d dokumentów w godzinach 16:00-19:00.ń ą
Wywieszenie listy startowej po godzinie 19:00.

Obowi zkowaą  odprawa kapitanów odb dzieę  się 11 lipca o godz. 08:30 w siedzibie Organizatora.
Przewiduje si  cztery wy cigi.ę ś
Wy cigiś  odb dę ą się w dniach:
a) sobota, 11 lipca 2020r.
Pierwszy wy cig ś - godz. 10:00
Drugi wy cig ś - 15 min. po uko czeniuń  pierwszego biegu przez ostatniego zawodnika.
b) niedziela, 12 lipca 2020r.
Trzeci wy cig  – godz. 10:00ś
Czwarty wy cig ś - 15 min. po uko czeniuń  trzeciego biegu przez ostatniego zawodnika.
W tym dniu sygnał startu nie zostanie podany po godzinie 14:00.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród planowane jest 14 lipca o godz. 16:00 w siedzibie Organizatora.
Zako czenień  mo eż  zostać opó nione ze wzgl du na warunki na wodzie.ź ę
Dokładna informacja o godzinie zako czenia zostanie podana odr bnym komunikatem.ń ę

6. POMIARY KONTROLNE, MIEJSCE POSTOJU, OGRANICZENIA
Warunkiem przyj cia jachtu do regat jest odbycie inspekcji kontrolnej.ę
Dniem pomiarowym jest pi tek 10 lipca. Od rana jachty powinny być w Gdyni, dost pne do pomiarów ą ę
kontrolnych i inspekcji.
Harmonogram inspekcji zostanie podany odr bnym komunikatem.ę
Podczas regat mog  być dokonane pomiary kontrolne sprz tu i wyposa enia okre lonych przepisami ą ę ż ś
regatowymi i klasowymi.
Jachty pomi dzy wy cigami nie mog  stacjonować poza portem regat.ę ś ą
Jachty nie mog  być wyci gane z wody oraz nie mog  naprawiać cz ci podwodnej (tak e  przy ą ą ą ęś ż
pomocy łodzi roboczych i nurków) bez pisemnej zgody komisji i na warunkach tam okre lonych.ś

7. INSTRUKCJA EGLUGIŻ
Instrukcja eglugi b dzie dost pna na stronie regat oraz w biurze regat w dniu 10 lipca.Ż ę ę

8. PUNKTACJA
Jachty b d  ę ą klasyfikowane:
- po przeliczeniu wg formuły ORC
- w klasie ORC dywizja jachtów z aglami dodatkowymi (Dywizja S)ż
- po przeliczeniu wg formuły KWR
- bez przelicze  dla klasy OPENń

Wyniki wy cigów w klasie ORC b d  liczone metod  PCS (performance curve scoring).ś ę ą ą
Ł czna klasyfikacja w klasach b dzie obliczana metod  małych punktów.ą ę ą

9. NAGRODY
Tytuł Mi dzynarodowego Mistrza Polski ORC Samotników otrzyma zwyci zca dywizji International w ę ę
klasie ORC.
Za zaj cie miejsc II i III w dywizji ORC Int tytuły pierwszego i drugiego wicemistrza Polski.ę
Nagrodę MEMORIAŁ LEONIDA TELIGI oraz nagrodę pieni nęż ą otrzymują jachty sklasyfikowane jako 
pierwsze po przeliczeniu wg ORC oraz osobno wg KWR.
Za zaj cieę  miejsc II i III po przeliczeniu ORC - nagrody pieni ne.ęż
Za zaj cieę  miejsc II i III po przeliczeniu KWR - nagrody pieni ne.ęż
Za zaj cieę  I miejsca na mecie w klasie OPEN - nagroda pieni na.ęż
Nagroda KRYSZTAŁOWEGO SPINAKERA za zaj cie pierwszego miejsca w Dywizji S klasy ORC.ę
Za zaj cie II i III miejsca w Dywizji S – nagrody pieni ne.ę ęż

Dokładne informacje o nagrodach zostan  podane w Regulaminie Nagród.ą

10. ZASTRZE ENIE ODPOWIEDZIALNO CI, UBEZPIECZENIEŻ Ś
Zawodnicy uczestnicz  w regatach wył cznie na własne ryzyko (patrz przepis 4. Decyzja o ą ą
uczestnictwie w wy cigu). Organizator nie przyjmuje adnej odpowiedzialno ci za uszkodzenia sprz tu ś ż ś ę
lub osób lub mierci wynikłych w zwi zku z regatami, przed ich rozpocz ciem, podczas lub po regatach.ś ą ę



Wymagane jest ubezpieczenie jachtu od odpowiedzialno ci cywilnej na czas ś regat, na sum  ę
gwarancyjn  1,5 mln euro.ą

11. INFORMACJE DODATKOWE
Jachty startuj ceą  w regatach mają zapewniony bezpłatny postój w marinie.

Gdynia, dnia 19 maja 2020r. ZARZ DĄ  JKM „GRYF”
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