
 

 

 

 
ŻEGLARSTWO – regulamin techniczny 

 
 

1. Program zawodów 
 

a) Zawody zostaną rozegrane w klasie Omega na jeziorze Zegrzyńskim. 

b) Łodzie startujące w regatach zapewnia organizator na zasadach ustalonych w komunikacie. 

c) W sprawach żeglugi obowiązują Przepisy Regatowe Żeglarstwa ISAF 2012-2016. 

d) Uczestnicy regat startują na własną odpowiedzialność i zobowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa, 

zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w zakresie bezpieczeństwa osób uprawiających 

sporty wodne. 

e) Organizator powołuje Komisję Regatową. Komisja Regatowa ma głos ostateczny we wszystkich kwestiach 

sportowych związanych z regatami, w tym także ma prawo rozstrzygać spory oraz wszelkie protesty. W skład 

Komisji Regatowej wchodzi z urzędu przedstawiciel organizatora. 

f) Szczegółowe zasady przeprowadzenia regat określone będą w instrukcji żeglugi przedstawionej na odprawie 

sterników przed regatami. 

g) System rywalizacji zostanie zaproponowany odpowiednio do ilości zgłoszonych załóg. W programie regat 

planowane jest rozegranie 10 wyścigów. Przy rozegraniu 4. i więcej wyścigów najgorszy wyścig jest odliczany, 

w przypadku rozegrania 8. i więcej wyścigów, odrzucane są dwa najgorsze wyścigi. 

h) Regaty uznane zostaną za ważne w przypadku, gdy rozegrane zostanie 1 wyścig. 

 

2. Uczestnictwo 
 

a) Do regat uczelnia ma prawo zgłosić maksymalnie dwie załogi, każda w składzie 3 osoby + 1 osoba rezerwowa oraz 

trenera/kierownika ekipy. W przypadku wolnych miejsc (jachtów) możliwe będzie zgłoszenie kolejnych załóg przez 

daną uczelnię po ustaleniu z organizatorem regat. 

b) Wszystkie osoby z załogi muszą pochodzić z jednej uczelni. 

c) Jeden z członków każdej załogi musi posiadać co najmniej patent żeglarza. 

d) Udział w regatach mogą brać wyłącznie studenci i pracownicy uczelni, zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie 

Ogólnym AMWiM . 

 

3. Punktacja 
 

a) Prowadzona będzie generalna klasyfikacja indywidualna sterników.  

b) Punktacja indywidualna w regatach prowadzona jest wg żeglarskich małych punktów. W przypadku uzyskania przez 

dwie lub więcej załóg jednakowej liczby punktów, o kolejności miejsc decyduje większa liczba pierwszych miejsc w 

poszczególnych wyścigach, następnie drugich, trzecich, itd. 

 

 



 

 

 

 

c) Do punktacji drużynowej zaliczane są rezultaty dwóch załóg danej uczelni (suma małych punktów dwóch załóg). 

W razie zdobycia jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej uczelni, wyższe miejsce zajmuje ta, której załoga 

jest indywidualnie wyżej sklasyfikowana.  

4. Uwagi Końcowe 

a) Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny AMWiM na sezon 2014/2015. 

 


