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REGULAMIN  TECHNICZNY 
 

 
I. PROGRAM ZAWODÓW 
1. Mistrzostwa Polski Niesłyszących przeprowadzane zostaną na jachtach typu 2000.  
2. Mistrzostwa rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem ogólnym, instrukcją żeglugi, komunikatami  
    i regulaminem regat oraz obowiązującymi Przepisami Regatowymi Żeglarstwa.  
3.Wszystkie jachty powinny mieć na pokładzie obowiązujące wyposażenie oraz przepisową ilość środków  
   ratunkowych.  
4.Uczestnicy regat startują na własną odpowiedzialność i zobowiązani są przestrzegać zasad zawartych  
   w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r.  
   w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej (Dz. U. 2013, poz. 1366) oraz Rozporządzenia  
   Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9.04.2013 w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 16.04.2013.,  
   poz. 460)  
5.Zawody są przeprowadzane maksymalnie w ciągu 3 dni (włącznie z dniem weryfikacji i odprawy  
   technicznej).  
6.Szczegółowe zasady przeprowadzenia regat, opis trasy, itp. zostaną określone w instrukcji żeglugi, którą  
   kierownicy i sternicy ekip otrzymują przed rozpoczęciem regat. 
 
II.KOMITETY 
1.Komitety techniczne 
   Organizacja techniczna PZSN odpowiada za techniczną organizację zawodów w połączeniu z głównym  
   koordynatorem p. Tomasz Gumiński. 
2.Komitet techniczny składać się będzie z PZSN i inni członkowie powołani przez organizację komitet  
   i zatwierdzony przez PZSN: 
1. STEMPURSKI Wojciech             – przedstawiciel PZSN 
2. GUMIŃSKI Tomasz                - główny organizator 
3.                                                  - sędzia główny 
4. MICKIEWICZ Stanisław  - trener główny (kadra) 
5. NALEWAJEK Mariusz                  - inny przedstawiciel (klub) 
 
2.Komitet protestowy 
W skład Komitetu Protestów mistrzowskich wchodzą: 
1. STEMPURSKI Wojciech             – przedstawiciel PZSN 
2.        - sędzia główny 
3. NALEWAJEK Mariusz          - inny przedstawiciel (klub) 
 
III. UCZESTNICTWO 
 1. Każdy klub ma prawo zgłosić dowolna liczbę załóg.  
 2. Każda w składzie osady żeglarskiej (3-4 osób) oraz jedna osoba towarzysząca (trener lub kierownik).  
 3. Jeden z członków każdej załogi musi posiadać patent żeglarza (minimum) lub licencję zawodnika PZŻ –  
     obowiązuje przedłożenie go Komisji Weryfikacyjnej. 
 4. W skład osady żeglarskiej zgłoszony obowiązuje do końca Mistrzostw i nie może być zmieniany ani  
     uzupełniany.  
 5. Zabroniona jest wymiana zawodników/czek między poszczególnymi zespołami danej klubu pod rygorem  
     jej dyskwalifikacji.  
 6. Prawo startu w MPN mają zawodnicy o ubytku słuchu 55 dB w uchu lepszym.  
 7. Obowiązuje posiadania licencji zawodniczej i trenerskiej PZSN.  
 8. Zawodniczka/zawodnik nie może reprezentować różnych drużyn w tym samym cyklu rozgrywkowym. 
 9. W Mistrzostwach Polski Niesłyszących nie mogą uczestniczyć maksymalna ilość zawodników, która może  
     być wypożyczona wynosi 0 w tym klub nie ma sekcji, kadra i obcokrajowiec). 
10.W Mistrzostwach Polski Niesłyszących nie może uczestniczyć tzw. wolny uczestniczka/uczestnik  
     i zawodniczka/zawodnik zagraniczny. 
11.W MPN nie obowiązują grupy wiekowe. 
12.Klub, który nie opłacił składka członkowska nie zostanie dopuszczony do startu MPN.  
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13.Zakazuje się spożywania alkoholu przed i podczas zawodów (możliwa kontrola alkomatem). 
14.Zakazuje się używania aparatów słuchowych i implantów słuchowych podczas rozgrywania meczy. 
15.Wymagane są aktualne badanie lekarskie. 
16.W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu  
     wynikłego z winy gracza, organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
17.Zgodnie z art. 38 „Ustawy o sporcie” z 25.06.2010 r. obowiązek ubezpieczenia zawodników od  
     następstw nieszczęśliwych wypadków należy do klubu, którego zawodnik jest członkiem.  
18.Zawodnicy startujący w Mistrzostwach Polski Niesłyszących zobowiązani są do występowania podczas  
    zawodów w ubiorach dopuszczonych przez klub (wyklucza się start w ubiorach Reprezentacji Polski  
    PZSN). 
19.Organizator dopuszcza możliwość startu złożonych z zawodników pochodzących z różnych klubów  
   – ich wyniki nie będą brane pod uwagę w konkurencjach głównych. 
 
IV.WERYFIKACJA 
1.Weryfikacja dokumentów zgłoszonych do MPN obejmuje:  

a) składka członkowska PZSN, 
b) formularz zgłoszenia imiennego, 
c) licencja PZSN, 
d) karta zdrowia, 
e) system rozgrywek, 
f) regulamin techniczny,  
g) przepis gry,  
h) itp. 

 
V.ODPRAWA TECHNICZNA 
1.Na odprawie technicznej dopuszcza się udział tylko dwóch osób z każdej drużyny (kierownik i trener  
   ewentualnie w jego zastępstwie kapitan drużyny).  
2.Obowiązuje zakaz udziału w odprawie zawodników/zawodniczek oraz osób prywatnych.  
3.Na odprawę powinni być zapraszani sędziowie prowadzący zawody w szczególności sędzia główny, który  
   będzie robił sprawozdanie końcowe z imprezy.  
 
VI. INSTRUKCJA ŻEGLUGI 
1.Instrukcja Żeglugi  podana zostanie i ogłoszona na odprawie sterników. 
 
VII.KOMISJA SĘDZIOWSKA 
1.Regaty poprowadzi licencjonowany zespół sędziowski. 
 
VIII. ZASADY ROZGRYWANIA REGAT 
1.Regaty zostaną rozegrane na łodziach żaglowych typu 2000 zgodnie z przepisami ISAF / IFDS 2017-2021,  
   przepisami klasowymi, niniejszego zawiadomienia oraz instrukcji żeglugi.  
2.Przewiduje się rozegranie do 9-ciu wyścigów w systemie przesiadkowym. Regaty zostaną uznane za ważne  
   przy rozegraniu minimum 3 wyścigów. 
3.Jachty dostarczone będą przez organizatora. 
4.Przybycie jachtu na metę po czasie zamknięcia mety oznacza nieukończenie przez jacht danego etapu. 
5.W przypadku przekroczenia przez jacht linii startu przed określoną godziną, start jachtu należy powtórzyć. 
6.Zawody rozgrywane są w oparciu o Przepisy Regatowe Żeglarstwa World Sailing z uwzględnieniem zapisów  
   niniejszego regulaminu technicznego. 
 
IX.PUNKTACJA 
1.Miejsce w regatach określa suma punktów uzyskanych za miejsca zajęte na poszczególnych wyścigach   
   np. I miejsce w jednym wyścigu – 1 punkt, II miejsce w jednym wyścigu – 2 punkty, III miejsce – 3 punkty   
   itd.  
   Przeliczanie miejsca na punkty odbywa się następująco (miejsce – punkty): 

• W przypadku identycznej liczby punktów, o miejscu decyduje ilość pierwszych miejsc  
i ostatni wyścig pomiędzy załogami. 

• W przypadku nie wystartowania jachtu w danym wyścigu jacht otrzymuje DNS (jacht uzyskuje liczbę 
punktów za wyścig odpowiadającą miejscu równemu liczbie jachtów zgłoszonych do regat + 1 punkt). 

• W przypadku nie ukończenia przez w danym wyścigu jacht otrzymuje DNF (jacht uzyskuje liczbę 
punktów za wyścig odpowiadającą miejscu równemu liczbie jachtów zgłoszonych  
do regat + 1 punkt). 



• W przypadku przekroczenia przez jacht linii startu przed określoną godziną (przed sygnałem 
startowym), start jachtu należy powtórzyć. 

• Przybycie jachtu na metę po czasie zamknięcia mety oznacza nieukończenie przez jacht danego 
etapu. 

 
Przykład 

Miejsce 
Imię i nazwisko 

sternika 
Załoga 

Numer 
jachtu 

Wyścig I Wyścig II Wyścig III Wyścig IV 
Suma 
pkt. 

Miejsce Pkt. Miejsce Pkt. Miejsce Pkt. Miejsce Pkt. Pkt. 

1. XXXX 
LLLLLL 
KKKKK 

R 1 1 3* 3* 1 1 1 1 3 

2. YYYYY 
TTTTTT 
RRRRR 

M 3* 3* 1 1 2 2 2 2 5 

3. IIIIIII 
EEEEEE 
CCCCC 

W 2 2 4 4 4* 4* 3 3 9 

4. JJJJJJJ 
WWWW 
OOOOO 

T DNF* 5* 2 2 3 3 4 4 9 

*  1 najgorszy wynik odrzucamy po 4 wyścigach 
 
2.Obowiązuje punktacja zgodnie z przepisami ISAF/IFDS 2017-2021.  
 
X.ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 
1.Obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. W sprawie bezpieczeństwa osób  
   uprawiających sporty wodne; 
2.Organizator nie podnosi żadnej odpowiedzialności za szkody dotyczące osób lub sprzętu poniesione  
   lub wyrządzone przez uczestnika w trakcie lub po zakończeniu regat.  
3.Zawodnicy startują na własne ryzyko i odpowiedzialność. 
4.Zawodnicy zobowiązani są do noszenia podczas regat kamizelek ratunkowych lub asekuracyjnych.  
 
XI.ZGŁOSZENIE 
1.Formularze ostateczne imienne do dnia 27.08.2021r.do godz.23:59. 
2.Każdy klub dokładnie zapisze nazwisko i imię oraz numer licencji. 
3.Po tym terminie zgłoszenia nieważne. 
4.Potwierdzenie udziału w imprezie prosimy przesyłać e-mailem do PZSN: zeglarstwo@pzsn.pl  
    i do wiadomości: ahoy@poczta.onet.pl 
5.W dniach: 31.08.2021 r. (od godz.08.00) do dnia 01.09.2021 r. (godz. 15.00) istnieje możliwość  
   wprowadzania następujących zmian do złożonych wcześniej zgłoszeń:  
        - zmiana zawodnika/zawodniczki, 
        - wykreślenie zawodnika/zawodniczki  
6.Listy startowe zostaną zamknięte dnia 27 sierpnia 2021 o godzinie 23:59. 
7.Informacja taka zostanie podana najpóźniej do 28 sierpnia 2021 r. ze składami będzie dostępna  
   na stronie www.pzsn.pl.  
 
XII.NAGRODY 
1 miejsce – Tytuł Mistrza Polski, puchar lub statuetka, medal i dyplom           - 3 (4) szt. 
2 miejsce – Tytuł Vice Mistrza Polski, puchar lub statuetka, medal i dyplom    - 3 (4) szt. 
3 miejsce – Tytuł II Vice Mistrza Polski, puchar lub statuetka, medal i dyplom - 3 (4) szt. 
 
XIII.PROTESTY 
1.Decyzje w sprawach protestów złożonych podczas zawodów w formie pisemnej po wpłaceniu kaucji  
   w wysokości 100 zł, dotyczących wyłącznie organizacji i przebiegu zawodów indywidualnych lub    
   drużynowych podejmuje PZSN powołany spośród obecnych na zawodach Członków Zarządu Polskiego  
   Związku Sportu Niesłyszących. Decyzje PZSN (KGiD) są ostateczne. W przypadku negatywnego  
   rozpatrzenia protestu kaucja za wniesienie protestu nie podlega zwrotowi. 
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XIV.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1.Medale za miejsca 1-3 wręczane są pod warunkiem startu co najmniej 4 zespoły z 3 różnych klubów  
   zgłoszonych do konkurencji w zawodach MPN (po spełnieniu warunku opisanego w punkcie I 1.2.  
   Regulaminu ogólnego). 
2.Organizatorzy MPN zobowiązani są przesłać drogą elektroniczną do PZSN na adres – info@pzsn.pl –  
   sprawozdanie z kompletem wyników uzyskanych przez zawodników i drużyny startujące w zawodach  
   w terminie do 24 godz. na stronie internetowej (www.pzsn.pl) po zakończeniu imprezy.  
3.Zawody rozgrywane są w oparciu o Przepisy Regatowe Żeglarstwa World Sailing z uwzględnieniem  
   zapisów niniejszego regulaminu technicznego. 
4.Zarząd interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZSN. 
5.Zarząd PZSN ma prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. 
6.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Zarząd PZSN i obowiązuje  
   na rok 2021. 
 
 

Polski Związek Sportowy Niesłyszących 
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