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ZASADY ORGANIZACJI REGAT ŻEGLARSKICH 
POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO 

 
 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dn. 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1468 z późn. zm.), § 8 pkt 4 i 5 Statutu PZŻ, Przepisów Regatowych Żeglarstwa World Sailing, 
zwanymi dalej PRŻ, Polski Związek Żeglarski, zwany dalej PZŻ, ustala poniższe zasady organizacji 
regat żeglarskich PZŻ w konkurencjach żeglarskich letnich i zimowych. 

 
§ 2 

Użyte w niniejszym dokumencie definicje oznaczają: 
1) klasy sportowe – klasy ujęte w Krajowym systemie rywalizacji sportowej PZŻ koordynowane 

przez komisję PZŻ właściwą ds. sportu, 
2) klasy amatorskie – klasy nieujęte w Krajowym systemie rywalizacji sportowej PZŻ, 

reprezentowane przez stowarzyszenia klas będące członkiem PZŻ, koordynowane przez 
komisję PZŻ właściwą ds. żeglarstwa śródlądowego, 

3) klasy morskie – klasyfikowane wg formuł pomiarowych ORC, KWR lub innych, koordynowane 
przez Zespół ds. regat morskich PZŻ, 

4) kalendarz regat klas sportowych – kalendarz regat koordynowany przez komisję PZŻ 
właściwą ds. sportu, 

5) kalendarz regat klas amatorskich – kalendarz regat koordynowany przez komisję PZŻ 
właściwą ds. żeglarstwa śródlądowego, 

6) kalendarz regat klas morskich - kalendarz regat koordynowany przez Zespół ds. regat 
morskich PZŻ, 

7) regaty klas sportowych: 
a) regaty rangi mistrzostw świata, Europy, Polski (w tym Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży) 

rozgrywane w klasach sportowych, opublikowane w kalendarzu regat klas sportowych 
PZŻ; 

b) regaty z kalendarza PZŻ - regaty inne niż określone w ppkt. a, opublikowane w kalendarzu 
regat klas sportowych PZŻ, 

c) regaty inne - regaty inne niż określone w ppkt. a-b, nieopublikowane w kalendarzu regat 
klas sportowych PZŻ, 

8) regaty klas amatorskich:  
a)   regaty rangi mistrzostw świata, Europy, Polski rozgrywane w klasach amatorskich, 

opublikowane w kalendarzu regat klas amatorskich PZŻ,  
b)   regaty z kalendarza PZŻ - regaty inne niż określone w ppkt. a, opublikowane w kalendarzu 

regat klas amatorskich PZŻ, 
c)   regaty inne - regaty inne niż określone w ppkt.  a-b, nieopublikowane w kalendarzu regat 

klas amatorskich PZŻ, 
9) regaty klas morskich:  

a) regaty rangi mistrzostw świata, Europy, Polski rozgrywane w klasach morskich, 
opublikowane w kalendarzu regat klas morskich PZŻ,  

b) regaty z kalendarza PZŻ - regaty inne niż określone w ppkt. a, opublikowane w kalendarzu 
regat klas morskich PZŻ, 

c) regaty inne - regaty inne niż określone w ppkt.  a-b, nieopublikowane w kalendarzu regat 
klas morskich PZŻ, 

10) właściwy OZŻ – OZŻ właściwy dla miejsca rozgrywania regat. 
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ROZDZIAŁ II 
ZASADY PRZYZNAWANIA TYTUŁU MISTRZA POLSKI 

 
§ 3 

1. Wyłączne prawo do nadawania tytułów mistrza Polski posiada PZŻ.  
2. W przypadku klas sportowych, klas amatorskich oraz klas morskich (z wyjątkiem ORC) można 

przyznać następujące tytuły mistrza Polski w danym roku kalendarzowym w zależności od 
kategorii wiekowej: 
1) jeden tytuł mistrza Polski w formule otwartej, lub 
2) po jednym tytule mistrza Polski dla kobiet i mężczyzn, i/lub 
3) jeden tytuł mistrza Polski w formule mieszanej, jeśli taka formuła jest zdefiniowana przez 

stowarzyszenie klasy. 
3. Tytuły mistrza Polski w regatach klas morskich rozgrywanych wg formuły wyrównawczej ORC 

z zastosowaniem podziału wg współczynnika CDL, można przyznać w następujących 
konkurencjach: 
1) załogi wieloosobowe (min. 3 osoby) – jeden tytuł mistrza Polski, 
2) załogi dwuosobowe – jeden tytuł mistrza Polski, 
3) załogi jednoosobowe – jeden tytuł mistrza Polski. 

4. Tytuły mistrza Polski można przyznać ponadto w następujących formatach regat: 
1) regaty meczowe – jeden tytuł mistrza Polski w formule otwartej, 
2) regaty drużynowe – jeden tytuł mistrza Polski w formule otwartej, 
3) regaty długodystansowe – jeden tytuł mistrza Polski w formule otwartej, 
4) regaty w sprincie – jeden tytuł mistrza Polski w formule otwartej lub, w przypadku klas 

sportowych - wg Krajowego systemu rywalizacji sportowej PZŻ, 
5) inne – w przypadku uzyskania zgody PZŻ nie później niż 30 dni przed pierwszym 

wyścigiem regat. 
5. Mistrzostwa Polski będą uznane za ważne w przypadku sklasyfikowania minimum 5 jachtów 

(nie dotyczy konkurencji olimpijskich w kategorii seniorów i młodzieżowców). 
6. Za prawidłową realizację przepisów zawartych w ust. 3 - 5 odpowiada właściwa komisja/zespół 

PZŻ. 
 

§ 4 
1. Decyzje o przyznaniu organizacji regat rangi mistrzostw Polski (organizator, miejsce, akwen) 

podejmuje Zarząd PZŻ po uzyskaniu rekomendacji: 
1) komisji PZŻ właściwej ds. sportu w przypadku mistrzostw Polski klas sportowych, 
2) komisji PZŻ właściwej ds. żeglarstwa śródlądowego w przypadku mistrzostw Polski klas 

amatorskich, 
3) Zespołu ds. regat morskich PZŻ w przypadku mistrzostw Polski klas morskich. 

2. Organizacja mistrzostw Polski jest przyznawana na wniosek złożony przez organizatora regat 
w Biurze PZŻ (w tym za pośrednictwem systemu ebiuro.pya.org.pl od dnia uruchomienia 
odpowiedniego modułu), w terminie nie później niż 30 dni przed terminem pierwszego wyścigu.  
W przypadku mistrzostw Polski klasy, której stowarzyszenie/związek jest członkiem PZŻ 
wniosek podlega zaopiniowaniu przez ww. stowarzyszenie/związek klasy. 

3. Do wniosku o przyznanie organizacji regat rangi mistrzostw Polski wnioskodawca zobowiązany 
jest dołączyć zawiadomienie o regatach w formie pliku pdf. 

4. Tytuły mistrzów Polski mogą być przyznane tylko zawodnikom posiadającym licencje PZŻ. 
5. W przypadku udziału w mistrzostwach Polski zawodników zagranicznych zasady przyznawania 

tytułów mistrzów Polski określa organizator w zawiadomieniu o regatach. 
 
 

ROZDZIAŁ III 
ORGANIZACJA REGAT 

 
§ 5 

1. Organizatorami regat licencjonowanych przez PZŻ mogą być: 
1)   Międzynarodowa Federacja Żeglarska (World Sailing), 
2)   Polski Związek Żeglarski (PZŻ), 
3)   okręgowe związki żeglarskie (OZŻ), 
4)   członkowie zwyczajni i wspierający PZŻ, 
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5)   inne organizacje we współpracy z PZŻ, OZŻ lub członkiem zwyczajnym lub wspierającym 
PZŻ. 

2. Regaty posiadające licencje PZŻ lub OZŻ muszą być organizowane zgodnie z następującymi 
przepisami: 
1)   Przepisy Regatowe Żeglarstwa WS, 
2)   Przepisy formuł wyrównawczych ORC i/lub KWR, 
3)   Międzynarodowe Przepisy Zapobiegania Zderzeniom na Morzu, 
4)   inne przepisy wyszczególnione w zawiadomieniach o regatach. 

3. Organizatorzy regat posiadających licencje PZŻ lub OZŻ muszą brać pod uwagę następujące 
przepisy bezpieczeństwa: 
1) art. 37a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.   

1568 z późn. zm.), 
2) ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1482 z późn. zm.), 
3) rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania 

turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 460), 
4) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów 

żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. z 2003 r. nr 212, poz. 2072). 
 

§ 6 
1. Organizator ma obowiązek opublikować w Internecie w terminie minimum 30 dni przed 

rozpoczęciem regat zawiadomienie o regatach, zgodnie z PRŻ 89.2, J1.  
2. Za sprawne i bezpieczne przeprowadzenie regat odpowiadają organizator i sędzia główny. 
3. Za przestrzeganie wszystkich postanowień niniejszych zasad odpowiadają organizator i sędzia 

główny oraz pozostali członkowie komisji sędziowskiej.  
 
 

ROZDZIAŁ IV 
LICENCJE NA PRZEPROWADZENIE REGAT 

 
§ 7 

1. Organizator regat ma obowiązek wystąpić o licencję na przeprowadzenie regat do PZŻ lub 
OZŻ. 

2. Uzyskanie licencji na przeprowadzenie regat w PZŻ lub OZŻ umożliwia organizatorowi i ich 
uczestnikom:  
1) wnoszenie odwołań od decyzji zespołów protestowych przedmiotowych regat do Kolegium 

Sędziów PZŻ zgodnie z PRŻ, 
2) rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych zgodnie z PRŻ 69.2. 

3. Warunkiem uzyskania licencji na przeprowadzenie regat jest posiadanie lub wykupienie 
obowiązkowego ubezpieczenia OC dla organizatorów regat żeglarskich. W przypadku złożenia 
wniosku o licencję na przeprowadzenie regat z ubezpieczeniem możliwe jest wykupienie 
ubezpieczenia OC organizatora regat w ramach umowy zawartej przez PZŻ (dotyczy tylko 
licencji wydawanych przez PZŻ).  

4. Organizator regat ma obowiązek poinformować uczestników o posiadaniu licencji na 
przeprowadzenie regat przez umieszczenie jej na oficjalnej tablicy ogłoszeń. 

5. Regaty organizowane bez wymaganej licencji będą uznawane za zawody, w których udział jest 
zakazany zgodnie z regulacją 19.20b - Kodeks Uczestnictwa World Sailing dla zawodników 
posiadających licencję zawodnika PZŻ. Naruszenie powyższego postanowienia może 
spowodować zawieszenie uprawnień zawodnika PZŻ zgodnie z przepisem 19.19a(ii) Kodeksu 
Uczestnictwa World Sailing.  

 
§ 8 

1. Licencje na przeprowadzenie regat wydaje:  
1)  PZŻ w przypadku: 

a)  regat rangi mistrzostw świata, Europy, Polski (lub OOM) rozgrywanych w klasach 
sportowych, amatorskich i morskich, 

b) regat z kalendarza PZŻ rozgrywanych w klasach sportowych, amatorskich i morskich, 
c) innych regat rozgrywanych w klasach sportowych, amatorskich i morskich, 

2)  właściwy OZŻ – w przypadku regat innych, niż określone w pkt 1 ppkt a-b. 
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2.  Licencje na przeprowadzenie regat wydawane są na wniosek organizatora złożony nie później 
niż 14 dni przed rozpoczęciem regat: 
1)  w przypadku licencji wydawanych przez PZŻ – przez Biuro PZŻ (w tym za pośrednictwem 

systemu ebiuro.pya.org.pl od dnia uruchomienia odpowiedniego modułu), 
2)  w przypadku licencji wydawanych przez OZŻ – przez biuro właściwego OZŻ. 

3.   Wniosek o licencję na przeprowadzenie regat składa się osobno dla regat o różnej randze 
i w poszczególnych grupach klas (sportowe, amatorskie, morskie). 

4.   Do wniosku o wydanie licencji na przeprowadzenie regat organizator jest zobowiązany 
dołączyć: 
1)   w przypadku regat rangi mistrzostw Polski (lub OOM) rozgrywanych w klasach 

sportowych, amatorskich i morskich: 
a) zawiadomienie o regatach, 
b) wniosek o zatwierdzenie sędziego głównego, sędziego trasy i przewodniczącego 

zespołu protestowego oraz jeśli dotyczy składu bezodwoławczego zespołu 
protestowego, 

c) wniosek o zatwierdzenie mierniczego regat, 
d) potwierdzenie posiadania ubezpieczenia OC organizatora regat na kwotę minimum 

2 mln zł – w przypadku złożenia wniosku o wydanie licencji na przeprowadzenie regat 
bez ubezpieczenia, 

2)   w przypadku regat innych niż rangi mistrzostw Polski (lub OOM) opublikowanych 
w kalendarzu regat klas sportowych PZŻ: 
a) zawiadomienie o regatach, 
b) wniosek o zatwierdzenie sędziego głównego, sędziego trasy i przewodniczącego 

zespołu protestowego oraz jeśli dotyczy składu bezodwoławczego zespołu 
protestowego, 

c) wniosek o zatwierdzenie mierniczego regat, 
d) potwierdzenie posiadania ubezpieczenia OC organizatora regat na kwotę minimum 

2 mln zł – w przypadku złożenia wniosku o wydanie licencji na przeprowadzenie regat 
bez ubezpieczenia. 

3)   w przypadku regat innych niż rangi mistrzostw Polski (lub OOM) opublikowanych 
w kalendarzach regat klas amatorskich i morskich: 
a) zawiadomienie o regatach, 
b) potwierdzenie posiadania ubezpieczenia OC organizatora regat na kwotę minimum 

2 mln zł – w przypadku złożenia wniosku o wydanie licencji na przeprowadzenie regat 
bez ubezpieczenia, 

4)   w przypadku regat innych niż rangi mistrzostw Polski (lub OOM) nieopublikowanych 
w kalendarzach regat klas sportowych, amatorskich i morskich: 
a) zawiadomienie o regatach, 
b) potwierdzenie posiadania ubezpieczenia OC organizatora regat (w przypadku licencji 

wydawanych przez PZŻ na kwotę minimum 2 mln zł) – w przypadku złożenia wniosku 
o wydanie licencji na przeprowadzenie regat bez ubezpieczenia. 

5.   Licencje na przeprowadzenie regat wydawane są: 
1)   przez PZŻ – w formie elektronicznej (pdf), 
2)   przez właściwy OZŻ – w formie pisemnej lub elektronicznej (pdf). 

6. Za wydanie licencji na przeprowadzenie regat pobierana jest opłata licencyjna: 
1)  zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez Zarząd PZŻ – w przypadku licencji 

wydawanych przez PZŻ, 
2)  zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez zarząd właściwego OZŻ – w przypadku licencji 

wydawanych przez OZŻ. 
 

§ 9 
1. W terminie 15 dni od zakończenia regat organizator ma obowiązek dostarczyć następujące 

dokumenty z regat: 
1)   w przypadku licencji wydanej przez PZŻ: 

a) do Kolegium Sędziów PZŻ na adres e-mail: ks@pya.org.pl: 

   sprawozdanie sędziego głównego (na obowiązującym druku), 

   sprawozdanie zespołu protestowego, 
b) do Biura PZŻ na adres e-mail: licencje@pya.org.pl: 

   sprawozdanie sędziego głównego (na obowiązującym druku), 

mailto:ks@pya.org.pl
mailto:licencje@pya.org.pl
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   sprawozdanie zespołu protestowego, 

   protokół mierniczego regat – w przypadku regat rangi mistrzostw Polski, 

   wyniki regat zawierające w przypadku klas sportowych – imiona i nazwiska 
zawodników, rok urodzenia, przynależność klubową, województwo, PESEL, imię 
i nazwisko obecnego trenera, rok urodzenia trenera (na obowiązującym druku) 
lub w przypadku regat klas amatorskich i morskich – imiona i nazwiska 
zawodników, 

przy czym od dnia uruchomienia odpowiedniego modułu wszystkie ww. dokumenty 
składane są za pośrednictwem systemu ebiuro.pya.org.pl, 

2)  w przypadku licencji wydanej przez OZŻ: 
a)  do Kolegium Sędziów PZŻ na adres e-mail: ks@pya.org.pl 

   sprawozdanie sędziego głównego (na obowiązującym druku), 

   sprawozdanie zespołu protestowego, 
b)  do biura właściwego OZŻ: 

   sprawozdanie sędziego głównego (na obowiązującym druku), 

   sprawozdanie zespołu protestowego, 

   wyniki regat, zawierające w przypadku klas sportowych – imiona i nazwiska 
zawodników, rok urodzenia, przynależność klubowa, województwo, PESEL, imię 
i nazwisko obecnego trenera, rok urodzenia trenera (na obowiązującym druku) 
lub w przypadku regat klas amatorskich i morskich – imiona i nazwiska 
zawodników. 

2. Brak spełnienia obowiązku wymienionego w ust. 1 skutkuje wstrzymaniem uprawnień  
w zakresie określonym w § 7 ust. 2 oraz może spowodować wstrzymanie wydania kolejnych 
licencji. 

3. Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 1 wraz z instrukcją żeglugi, komunikatami komisji 
sędziowskiej dotyczącymi regat i instrukcją zabezpieczenia regat są przechowywane przez 
organizatora przez okres minimum 3 lat. 

 
 

ROZDZIAŁ V 
WPISOWE DO REGAT 

 
§ 10 

W regatach klas sportowych, amatorskich i morskich o wysokości wpisowego oraz funduszu nagród 
decyduje organizator. 
 
 

ROZDZIAŁ VI 
UCZESTNICTWO, DOKUMENTY WYMAGANE OD UCZESTNIKÓW REGAT 

 
§ 11 

1. W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy polscy posiadający sportową lub amatorską licencję 
zawodnika PZŻ oraz zawodnicy zagraniczni. Rodzaj wymaganej licencji powinien być 
określony w zawiadomieniu o regatach. 

2. W regatach klas amatorskich i regatach klas morskich mogą uczestniczyć również zawodnicy 
niezrzeszeni w PZŻ. Zgłoszenia zawodnika do regat jest traktowane jako przyjęcie PRŻ 
(zgodnie z przepisem 3 PRŻ). Tym samym zgłoszenie jachtu do regat podpisane przez sternika 
spełnia postanowienia przepisu 75 PRŻ. 

3. Zgłoszenie jachtu do regat może zostać przyjęte po przedstawieniu komisji sędziowskiej 
następujących dokumentów zawodników i jachtu: 

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:ks@pya.org.pl
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Uprawnienia/ 
dokumenty 

Regaty  
klas sportowych 

Regaty  
klas amatorskich 

Regaty  
klas morskich 

Badania 
lekarskie 

Regaty organizowane lub współorganizowane przez PZŻ: 

1. Zawodnicy, którzy ukończyli 23 rok życia - oświadczenie zawodnika o stanie zdrowia 
umożliwiającym udział w regatach. 

2. Zawodnicy do 23 roku życia – orzeczenie wydane przez uprawnionych lekarzy 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania 
zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości 
wymaganych badań lekarskich niezbędnych  do uzyskania tych orzeczeń (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 395) i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. 
w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania  zawodnikom  orzeczeń  
lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań 
lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (Dz. U. z 2016 r. poz. 1172). 

3. Zawodnicy z niepełnosprawnością – orzeczenie wydane przez lekarza specjalistę 
medycyny sportowej w odniesieniu do zawodników niepełnosprawnych lub 
specjalistów w dziedzinie rehabilitacji medycznej. 

Zalecenia do regat, w których organizatorem nie jest PZŻ: 

1. Zawodnicy, którzy ukończyli 18 rok życia - oświadczenie zawodnika o stanie zdrowia 
umożliwiającym udział w regatach. 

2. Zawodnicy do 18 roku życia – orzeczenie wydane przez uprawnionych lekarzy 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania 
zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości 
wymaganych badań lekarskich niezbędnych  do uzyskania tych orzeczeń (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 395) i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. 
w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania  zawodnikom  orzeczeń  
lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań 
lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (Dz. U. z 2016 r. poz. 1172). 

3. Zawodnicy z niepełnosprawnością – orzeczenie wydane przez lekarza specjalistę 
medycyny sportowej w odniesieniu do zawodników niepełnosprawnych lub 
specjalistów w dziedzinie rehabilitacji medycznej. 

Uwaga: Zawodnicy Kadry Narodowej PZŻ, bez względu na wiek, mają obowiązek 
posiadania orzeczeń lekarskich określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
18 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad 
zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej: w sportach olimpijskich, 
paraolimpijskich i igrzysk głuchych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2225). 

Licencje  Sportowa licencja zawodnika 
PZŻ 
Licencje PZŻ na reklamy 
indywidualne 
 

Amatorska licencja 
zawodnika PZŻ 
 

Amatorska licencja 
zawodnika PZŻ 
Licencje PZŻ na reklamy 
indywidualne 

Ubezpieczenie  Ubezpieczenie OC sternika na 
kwotę min. 1.500.000 EUR. 

Ubezpieczenie OC 
armatora jachtu wg 
wymagań organizatora 

Ubezpieczenie OC armatora 
jachtu na kwotę min. 
1.500.000 EUR 

Dokumenty 
jachtu 

Certyfikat lub świadectwo 
pomiarowe z ustalonym 
numerem klasowym lub: 
 w przypadku klas Laser 4.7, 

Laser Radial, Laser, 29er, 
49erFX i 49er licencja 
rejestracyjna 
międzynarodowego 
stowarzyszenia klasy, 

 w przypadku klas Techno 
293, RS:X certyfikat 

przyznania numeru na 
żagiel deski 
windsurfingowej. 

Dokumenty wymagane 
przepisami właściwych 
stowarzyszeń klas.  

1. Tytuł własności jachtu 
lub pełnomocnictwo 
właściciela. 

2. Aktualne świadectwo 
pomiarowe jachtu 
właściwej formuły 
wyrównawczej. 

3. Inne dokumenty 
wymagane przepisami 
właściwych 
stowarzyszeń klas.   

 
 

ROZDZIAŁ VII 
SĘDZIOWANIE REGAT 

 
§ 12 

1. Wszystkie regaty muszą być sędziowane przez sędziów posiadających aktualne licencje 
sędziego PZŻ.  
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2. Sędziowie mogą pełnić w regatach licencjonowanych przez PZŻ lub OZŻ następujące funkcje 
zgodnie z Regulaminem sędziego sportowego PZŻ: 

 
Komisja regatowa 

Klasa sędziego - 
specjalizacja 

Regaty klas sportowych 
Regaty klas amatorskich 

Regaty klas morskich 

Regaty  
nie ujęte  

w kalendarzu 
PZŻ  

Regaty  
ujęte w 

kalendarzu 
PZŻ  

Regaty rangi 
mistrzostw 

Polski,  
ME i MŚ 

Regaty rangi 
mistrzostw 

Polski, ME i MŚ 
Pozostałe 

II wszystkie członek członek członek wszystkie 

I - SR wszystkie wszystkie sędzia trasy 
sędzia trasy 

sędzia główny* wszystkie 

Państwowa - SR wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie 

Międzynarodowa - IRO wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie 

* po uprzedniej akceptacji przez Kolegium Sędziów PZŻ 
 

Zespół protestowy 

Klasa sędziego - 
specjalizacja 

Regaty klas sportowych  
Regaty klas amatorskich Regaty 

klas morskich 

Regaty 
 nie ujęte  

w kalendarzu 
PZŻ  

Regaty 
ujęte w 

kalendarzu 
PZŻ  

Regaty rangi 
mistrzostw 

Polski, ME, MŚ 

Regaty rangi 
mistrzostw 

Polski, ME i MŚ 
Pozostałe 

II wszystkie członek członek* członek* wszystkie 

I - ZP wszystkie wszystkie członek 
członek 

przewodniczący* 
wszystkie 

Państwowa - ZP wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie 

Międzynarodowa - IJ wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie 

* po uprzedniej akceptacji przez Kolegium Sędziów PZŻ 

 
Zespół arbitrów 

Klasa sędziego - 
specjalizacja 

Regaty klas sportowych  
Regaty klas amatorskich  

Regaty klas morskich 

Regaty 
 nie ujęte  

w kalendarzu 
PZŻ  

Regaty 
ujęte w 

kalendarzu 
PZŻ  

Regaty rangi 
mistrzostw 

Polski, ME, MŚ 

Regaty rangi 
mistrzostw 

Polski, ME i MŚ 
Pozostałe 

II wszystkie członek członek* członek* wszystkie 

I – A wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie 

Państwowa – A wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie 

Międzynarodowa – IU wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie 

* po uprzedniej akceptacji przez Kolegium Sędziów PZŻ 

 
3. Zasady powoływania komisji sędziowskich: 

1)   regaty rangi mistrzostw świata, Europy i Polski (lub OOM): 
a) sędzia główny, sędzia trasy oraz przewodniczący zespołu protestowego, a także jeśli 

dotyczy skład bezodwoławczego zespołu protestowego jest powoływany na wniosek 
organizatora regat i wymaga zatwierdzenia przez Kolegium Sędziów PZŻ, 

b) mierniczy regat jest powoływany są na wniosek organizatora regat i wymaga 
zatwierdzenia odpowiednio przez Kolegium Mierniczych PZŻ lub Zespół ds. regat 
morskich PZŻ, 

c) pozostali członkowie komisji sędziowskich, którzy spełniają wymagania określone 
w ust. 2, powoływani są przez organizatora regat na wniosek sędziego głównego, 

2)   regaty inne niż rangi mistrzostw Polski (lub OOM) opublikowane w kalendarzu regat klas 
sportowych PZŻ: 
a) sędzia główny, sędzia trasy oraz przewodniczący zespołu protestowego jest 

powoływany na wniosek organizatora regat i wymaga zatwierdzenia przez Kolegium 
Sędziów PZŻ, 

b) pozostali członkowie komisji sędziowskich, którzy spełniają wymagania określone 
w ust. 2, powoływani są przez organizatora regat na wniosek sędziego głównego. 

3)  w przypadku innych regat niewymienionych w pkt. 1 - 2 wszyscy sędziowie są powoływani 
przez organizatora. 
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ROZDZIAŁ VIII 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 
§ 13 

Niniejsze Zasady organizacji regat żeglarskich PZŻ wchodzą w życie z dniem uchwalenia przez 
Zarząd PZŻ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


