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Od     
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Odpowiednie zapisy Zawiadomienia o Regatach otrzymują brzmienie: 
 

1. Regaty zostaną rozegrane na wodach Bałtyku Południowego w terminie 23-25 września 2022 roku. 
Portem regat jest Gdynia.    

3.6 Kategoria Bezpieczeństwa  
3.6.1 W regatach będą obowiązywać przepisy WS OSR (Offshore Special Regulations) dla kategorii 3 
monohull z tratwą. Jachty klasy MINI 650 są zwolnione z obowiązku posiadania tratwy. 
3.6.2 W wyścigach krótkich dopuszczalne jest wyposażenie zgodne z kategorią 4. 

5.5 Lista startowa zostanie opublikowana niezwłocznie po zakończeniu inspekcji startujących jachtów, 
nie później, niż o godz. 20:30 w dniu 22 września 2022. 

8. PROGRAM REGAT 
8.1 Rejestracja jachtów (zakończenie rejestracji elektronicznej): 19 września 2022 godz. 20:00; rejestracja 
będzie prowadzona elektronicznie; w przypadku konieczności dopełnienia czynności rejestracyjnych 
osobiście – w porcie regat, przy inspekcji jachtu. W procesie rejestracji należy przedłożyć polisę 
ubezpieczenia OC i uzupełnić/podpisać zgłoszenie do regat. W przypadku podpisania formularza 
zgłoszeniowego jedynie przez jedną osobę, przyjmuje się, że była ona uprawniona do składania 
oświadczeń w imieniu całej załogi.  
8.2 Inspekcja jachtów – 22 września 2022, godz. 16:00-19:00. Organizator zachęca uczestników, by 
zadeklarowali wcześniej preferowane przez nich godziny inspekcji, stosownie do przewidywanego czasu 
przybycia do portu regat.  
8.3 Otwarcie regat, odprawa załóg: 22 września 2022 godz. 20:00 w Marina Yacht Park. Uczestnictwo 
obowiązkowe.  
8.5 Start wyścigu krótkiego: 23 września 2022 o godz. 10:00. Linia startu zostanie ustawiona w pobliżu 
Mariny Gdynia.  
8.6 Prezentacja jachtów na wodzie: 23 września 2022 ok. ½ godziny po ukończeniu wyścigu krótkiego 
przez ostatniego zawodnika. 



8.7 Start do wyścigu długiego: 23 września 2022 ok. 1 godz. po ukończeniu wyścigu krótkiego przez 
ostatniego zawodnika (ok. 14:30 – 15:00). Start wspólny z CoolDown.  
8.8 Zakończenie regat i wręczenie nagród odbędzie się podczas gali Off-Short Racing, która zostanie 
zorganizowana w ostatni weekend listopada w Gdyni. O szczegółach Organizator zawiadomi 
uczestników nie później, niż na 2 tygodnie przed terminem uroczystości.  
8.9 Organizator zastrzega możliwość zmiany harmonogramu regat.  

9.3 Budowa i wyposażenie jachtów musi być zgodne z OSR Category 3 Monohulls with Raft - ze 
zmianami/ograniczeniami wprowadzonymi przez listę wymaganego wyposażenia (dla wyścigów krótkich 
– kategoria 4). Lista wyposażenia wymaganego w regatach jest dostępna na stronie Organizatora. W 
przypadku wątpliwości decyzja Inspektora Bezpieczeństwa będzie wiążąca i ostateczna. 

10. INSTRUKCJA ZĖGLUGI   
10.1 Instrukcję Żeglugi załogi otrzymają po zakończeniu formalności rejestracyjnych. Instrukcja Żeglugi 
zostanie przesłana uczestnikom za pomocą programu SIGNAL, który będzie Elektroniczną Tablicą 
Ogłoszeń (ETO). Ponadto Instrukcja Żeglugi może być opublikowana w innych miejscach, o czym 
zawodnicy zostaną powiadomieni poprzez ETO.   
10.2 Instrukcja Żeglugi może zmienić zapisy Zawiadomienia o Regatach.  

 
Koniec komunikatu 


