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WPROWADZENIE 
 
 

Jacht Nautica 450 został zaprojektowany jako monotypowa żaglówka ślizgowa, która pozwala 
na bezpośrednie porównanie umiejętności załóg, a nie łódek i ich wyposażenia. Podstawowym 
celem przepisów klasowych jest zachowanie tej koncepcji. 
 
Osprzęt jachtu musi spełniać Specyfikację Konstrukcyjną Nautica 450 i poniższe przepisy 
klasowe. 
Kadłuby, ich elementy i takielunek oraz żagle powinien być dostarczany wyłącznie przez 
licencjonowanych dostawców.  Wybór dostawców jest dokonywany przez Licencjodawcę przy 
współpracy ze Stowarzyszeniem Klasy Nautica 450. 
 
Kadłuby Nautica 450, olinowanie, takielunek i żagle mogą być modyfikowane wyłącznie w 
zgodzie z treścią zawartą w Sekcji C poniższych przepisów klasowych. 
 
Przepisy regulujące zastosowanie urządzeń podczas wyścigu są zawarte w sekcji C poniższych 
przepisów klasowych, Części I przepisów ERS i Przepisach Żeglarstwa Regatowego (RRS). 
 
Powyższe wprowadzenie zapewnia jedynie nieformalne fundamenty przepisów klasowych 
Nautica 450, które rozpoczynają się na kolejnej stronie.  
 
 

UWAGA: 
JEŚLI PRZEPISY NIE POZWALAJĄ NA KONKRETNĄ MODYFIKACJĘ LUB 

DODATEK – NIE SĄ ONE LEGALNE! 
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CZĘŚĆ I - ADMINISTRACJA 

 

 Przepisy ogólne 

A.1 JĘZYK 

A.1.1 Oficjalnym językiem tych przepisów jest język polski.  

A.1.2 Słowa “musi” i „powinno” są zobowiązujące, słowo “może” jest 

przyzwalające.  
 

A.2 SKRÓTY 

SKN450 Stowarzyszenie Klasy Nautica 450 
NNCA  Nautica 450 National Class Association (Narodowe 

Stowarzyszenie Klasy Nautica 450) 
ERS  Equipment Rules of Sailing (Przepisy Sprzętu Żeglarskiego) 
RRS  Racing Rules of Sailing (Przepisy Regatowe Żeglarstwa) 
LIC Licencjodawca (właściciel praw autorskich) 
LID Licencjonowani przez Licencjodawcę dostawcy 
 

A.3 WŁADZE 

A.3.1 Władzą klasy jest SKN450, która powinna rozwiązywać wszystkie sprawy 

dotyczące poniższych przepisów. 
 

A.4 ZARZĄD KLASY 

A.4.1 Klasa jest zarządzana przez SKN450, które powinno współpracować z LIC. 

SKN450 może przekazać część swoich funkcji administracyjnych na rzecz 

NNCA. 

 

A.5 PRZEPISY SKN450 

A.5.1 Poniższe przepisy klasowe powinny być czytane w połączeniu z Przepisami 

Sprzętu Żeglarskiego (ERS). 
 

A.5.2 Poza użyciem w nagłówkach jeśli słowo jest zapisane “pogrubioną czcionką” 

obowiązuje definicja ERS, jeśli słowo jest zapisane ”kursywą” obowiązuje 

definicja RRS. 
 

A.6 RÓŻNICE W PRZEPISACH KLASOWYCH 

A.6.1 Podczas regat klasowych, zastosowanie mają: dodatek 87 Przepisów 

Regatowych Żeglarstwa. 
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A.7 ZMIANY PRZEPISÓW KLASOWYCH 

A.7.1 Zmiany w poniższych przepisach klasowych mogą być dokonane na wniosek 

Komisji Technicznej, przy współpracy z LIC. Do podjęcia decyzji o zmianie, 

niezbędne jest uzyskanie większości głosów członków SKN450, w głosowaniu 

zgodnym ze statutem SKN450. 
 

A.8 INTERPRETACJA PRZEPISÓW KLASOWYCH 

A.8.1 Interpretacja przepisów klasowych powinna być dokonana przez Komisję 

Techniczną SKN450. 

A.8.2 Interpretacja przepisów klasowych podczas regat musi zostać dokonana w 

zgodzie z RRS. Organizator regat jak najszybciej powinien poinformować 

SKN450 i LIC o podjętej w tej sprawie decyzji. 

   

A.9 NUMERY NA ŻAGLU 

A.9.1 Numery na żaglu będą przyznawane przez LIC. 

A.9.2 Numery na żaglu będą przyznawane w kolejności rosnącej zaczynając od “1”. 

Numer na żaglu= Litery Przynależności Państwowej + numer wybudowanej 

łódki (np. GER XXX, POL XXX, USA XXX). 

 

A.10 CERTYFIKAT KADŁUBA 

A.10.1 Certyfikaty nie będą wydawane. 
 

 Kwalifikowalność jachtu 

Żeby jacht był kwalifikowany do regat musi spełniać przepisy wymienione w tej sekcji.   

B.1 SPEŁNIANIE PRZEPISÓW KLASOWYCH 

B.1.1 Jacht musi spełniać przepisy klasowe i Specyfikację Konstrukcyjną. 

B.1.2 W przypadku sporu dotyczącego niezgodności z poniższymi przepisami 

stosowana jest następująca procedura: 
 

(a) W identyczny sposób przeprowadzany jest pomiar spornego elementu na pięciu 

jachtach, które nie są przedmiotami sporu. Następnie wyznaczana jest wartość 

średnia z tych pomiarów. 

(b) W identyczny sposób wykonany zostaje pomiar elementu będącego przedmiotem 

sporu na jachcie, którego kwalifikowalność została poddana wątpliwości. Następnie 

zostaje porównany z wcześniej otrzymaną wartością średnią z pięciu jachtów. 

(c) Jeśli uzyskana wartość pomiaru leży poza zakresem 10% od wartości średniej, 

dokładne wyniki i sposób pomiaru muszą być przekazane do SKN450.       
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B.2 STOWARZYSZENIE KLASY 

B.2.1 Startująca załoga powinna być obecnymi członkami SKN450 albo NNCA. W 

przypadku gdy żadna z osób z załogi nie przynależy do SKN450, organizator 

regat ma prawo zwiększenia opłaty wpisowej do 100%. Dodatkowa opłata 

zostanie przekazana na rzecz SKN450.    

 

CZĘŚĆ II - WYMAGANIA I OGRANICZENIA 

 

Załoga i jacht muszą spełniać przepisy zawarte w Części II podczas regat. W przypadku 
rozbieżności wiążąca jest Sekcja C. 
Przepisy zawarte w Części II są zamkniętymi przepisami klasowymi (Closed Class Rules). 
Inspekcja jachtów musi być wykonywana zgodnie z ERS, chyba że jest inaczej określone w 
poniższej Części.  
 

 Warunki regatowe 

C.1 OGÓLNE 

C.1.1 PRZEPISY 

(a) ERS obowiązuje. 

(b) Przepis G.1.3 (c) i (d) dodatku G Przepisów Regatowych Żeglarstwa nie obowiązują.  

 

C.2 REKLAMY 

C.2.1 OGRANICZENIA 

Reklamy na regatach SKN450 powinny być umieszczane tak, żeby 25% kadłuba od 

dziobu i 20% długości bomu było zarezerwowane dla sponsorów i organizatorów 

regat, oprócz tego nie ma ograniczeń dotyczących pokrycia logami i hasłami 

reklamowymi. 

Przepis C.2.1 wchodzi w życie z dniem 31.12.2020 
 

C.3 ZAŁOGA 

C.3.1 OGRANICZENIA 

Załoga musi się składać z dwóch lub trzech osób. 
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C.4 WYPOSAŻENIE OSOBISTE 

C.4.1 OBOWIĄZKOWE 

Na jachcie musi znajdować się kamizelka wypornościowa dla każdego członka załogi, 

spełniająca co najmniej standardy: ISO 12402-5 (Level 50) albo USCG Typ III albo AUS 

PFD 2. 

C.4.2 OPCJONALNE 

Pas trapezowy dla jednego członka załogi. 
 

C.5 SPRZĘT PRZENOŚNY 

C.5.1 OPCJONALNE 

(a) Elektroniczne albo mechaniczne zegarki.  

(b) Jeden magnetyczny albo elektroniczny kompas pokazujący kurs.  

(c) Mapy oraz urządzenia rejestrujące kurs i wskazania kompasu. 

(d) Elementy na pokładzie funkcjonujące jako pojemniki na jedzenie, picie, środki 

bezpieczeństwa albo niezbędne narzędzia. 

(e) Jedno urządzenie GPS o dowolnej funkcjonalności. 

(f) Dodatkowe środki bezpieczeństwa mogą być dodane do wyposażenia. 

(g) Linka do holowania/cumowania. 

(h) Pagaj 

(i) Telefon, który poza sytuacjami podyktowanymi względami bezpieczeństwa nie 

może być wykorzystywany do odbierania komunikacji niedostępnej dla pozostałych 

zawodników.  
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C.6 KADŁUB  

C.6.1 WYPOSAŻENIE 

(a) Korki podczas wyścigów muszą być ciągle zakręcone. 

(b) Pasy balastowe, worek genakera, knagi, bloczki i okucia mogą być dostarczone 

przez jakiegokolwiek producenta i mogą być zamienione przy zachowaniu jak 

najbliższego odwzorowania standardowego wyposażenia. Nie ma ograniczeń na 

średnice bloczków jednak nie mogą one w znaczący sposób zmieniać rozkładu masy 

jachtu. 

(c) Pod knagi mogą być zamontowane podkładki nie grubsze niż 10 mm. 

(d) Antypoślizgowa taśma albo łatki mogą być użyte, o ile są cieńsze niż 3 mm. 

(e) Nie ma ograniczeń dotyczących gum, lin i bloczków do rozprowadzenia szotów, 

fałów i innych regulacji. Zabronione jest wiercenie dodatkowych otworów w 

kadłubie. 

(f) Dodanie bloczków w celu zwiększenia ilości przełożeń jest dozwolone dopóki nie 

zmienia ono funkcji danej regulacji i nie są wiercone dodatkowe dziury w kadłubie. 

(g) Dozwolone jest zamontowanie dwóch footstrapów. W tym celu dozwolone jest 

wywiercenia dodatkowych otworów. Nowe otwory nie mogą być wykorzystane do 

zamontowania dodatkowych okuć lub bloczków.  

(h) Dozwolone jest zamontowanie drugiego bloku typu 180° z knagą umieszczonego za 

stolikiem szotów grota. W tym celu dozwolone jest wywiercenia dodatkowych 

otworów. Nowe otwory nie mogą być wykorzystane do zamontowania 

dodatkowych okuć lub bloczków. 

 

C.6.2 MODYFIKACJE, KONSERWACJA I NAPRAWY 

(a) Szlifowanie i naprawa pomniejszych uszkodzeń, która nie zmienia kształtu ani 

rozkładu masy w porównaniu do dostarczanego elementu jest dozwolona.  

(b) Dozwolona jest modyfikacja przedniej krawędzi wlotu genakera do worka, poprzez 

dodanie elementu, którego jedynym celem jest łatwiejsze i bezpieczniejsze 

wprowadzenie i wysunięcie genakera.  

(c) Taśmy antypoślizgowe nie grubsze niż 3 mm mogą być umieszczane na pokładzie. 

(d) Znaczniki kalibracyjne są dozwolone. 
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C.7 PŁETWA STEROWA I MIECZOWA 

C.7.1 MODYFIKACJE, KONSERWACJA I NAPRAWY 

(a) Szlifowanie, polerowanie i naprawa pomniejszych uszkodzeń, która nie zmienia 

kształtu ani rozkładu masy w porównaniu do dostarczanego elementu jest 

dozwolona. 

(b) Płetwa sterowa może być szlifowana w celu uzyskania odpowiednego usadowienia 

w jarzmie. 

(c) Płetwa mieczowa może być szlifowana w celu uzyskania odpowiednego 

usadowienia w skrzynce mieczowej. 

C.7.2 WYPOSAŻENIE 

(a) Płetwa sterowa i mieczowa może być przymocowana do jachtu za pomocą liny lub 

gumy, może być również użyty w tym celu karabińczyk.  

C.7.3 OGRANICZENIA 

(a) Tylko jedna płetwa mieczowa i jedna płetwa sterowa może być użyta w regatach. W 

przypadku zagubienia lub nienaprawialnego zniszczenia tego elementu może on 

zostać zamieniony wyłącznie za zgodą komisji sędziowskiej.  

C.7.4 PŁETWA MIECZOWA 

(a) Podczas żeglugi dziury w górnej części płetwy mieczowej przeznaczone do 

przyczepienia rączki do wyciągania nie mogą znajdować się poniżej górnej krawędzi 

skrzynki mieczowej.  

C.7.5 PŁETWA STEROWA 

(a) Materiał, z którego wykonany jest przedłużacz i jego dostawca jest dowolny.  
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C.8 TAKIELUNEK 

C.8.1 MODYFIKACJE, KONSERWACJA I NAPRAWY 

(a) Szlifowanie i naprawa pomniejszych uszkodzeń, która nie zmienia kształtu ani 

rozkładu masy w porównaniu do dostarczanego elementu jest dozwolona. 

(b) Znaczniki kalibracyjne są dozwolone. 

(c) Malowanie i lakierowanie masztu jest dozwolone. 

(d) Dozwolone są mechaniczne wskaźnik wiatru. 

(e) Na końcu bomu może być umieszczona osłonka zapobiegająca uszkadzaniu 

kadłuba. 

C.8.2 OGRANICZENIA 

(a) Jeden zestaw stalówek może być użyty podczas regat.  

(b) W przypadku zagubienia lub nienaprawialnego uszkodzenia może on zostać 

wymieniony wyłącznie za zgodą komisji sędziowskiej.  

C.8.3 MASZT 

(a) Maszt nie może być modyfikowany w porównaniu do dostarczanego przez 

producenta, wyjątkiem jest wymiana bloczków, knag i mocowań na elementy o 

podobnych parametrach mocowane w tych samych co oryginalne miejscach. 

Wymieniane elementy nie mogą w znaczący sposób zmieniać rozkładu masy 

masztu. 

C.8.4 BOM 

(a) Bom nie może być modyfikowany w porównaniu do dostarczanego przez 

producenta. 

C.8.5 WYSUWANY BUKSZPRYT 

(a) Wysuwany bukszpryt nie może być modyfikowany w porównaniu do dostarczanego 

przez producenta. 

(b) Maksymalny wymiar kadłub do zewnętrzny punkt bukszprytu wynosi 140cm. 

C.8.6 OLINOWANIE RUCHOME 

(a) Standardowe liny mogą być zamienione i/lub taperowane. 

(b) Nie ma ograniczeń dotyczących gum, lin i bloczków do rozprowadzenia szotów, 

fałów i innych regulacji. Zabronione jest wiercenie dodatkowych otworów w 

kadłubie. 

(c) Nie ma ograniczeń na gumy w systemie genakera. 

(d) Nie ma ograniczeń w systemie uwalniającym z knagi fał genakera. 

(e) Taśma i ochraniacze są dozwolone dopóki nie są używane w celu polepszenia 

osiągów jachtu. 

(f) Dodanie bloczków w celu zwiększenia ilości przełożeń jest dozwolone dopóki nie 

zmienia ono funkcji danej regulacji i nie są wiercone dodatkowe dziury w kadłubie.  

 

C.9 ŻAGLE 

C.9.1 MODYFIKACJE, KONSERWACJA I NAPRAWY 
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(a) Żagle nie powinny być modyfikowane w sposób inny niż w poniższych 

przepisach klasowych. 

(b) Konserwacja żagli i naprawa pomniejszych uszkodzeń jest dozwolona dopóki nie 

zmienia w znaczący sposób jego kształtu i powierzchni. 

(c) Dodatkowe icki są dozwolone. 

(d) Genaker może być modyfikowany w celu zawarcia na nim grafiki dopóki proces ten 

nie zmienia jego kształtu i powierzchni. 

(e) Dopuszczalne jest szlifowanie listew w celu zmiany ich sztywności.  

C.9.2 OGRANICZENIA 

(a) Nie więcej niż 1 grot, 1 fok i 1 genaker może znajdować się na jachcie podczas 

wyścigu. 

(b) Nie więcej niż 2 groty, 2 foki i 2 genakery mogą być używane na regatach, dopóki 

żaden z nich nie ulegnie zgubieniu lub nienaprawialnemu uszkodzeniu. 

C.9.3 GROT 

(a) Fał grota musi być użyty w celu postawienia żagla. System powinien umożliwiać 

postawienie i zdjęcie żagla na wodzie.  

(b) Podczas wyścigu liklina grota powinna znajdować się i w likszparze w maszcie.  

C.9.4 FOK 

(a) Fał musi być użyty w celu postawienia żagla. Raksy albo zamek błyskawiczny mogą 

być użyte do przymocowania liku przedniego do sztagu.  
 

C.9.5 IDENTYFIKACJA NA ŻAGLACH 

(a) Litery przynależności państwowej i numery na żaglu muszą spełniać przepisy RSS w 

dodatku G1.2 chyba, że inaczej jest zapisane w poniższych przepisach klasowych. 

Litery przynależności narodowej mają znajdować się na obu stronach, napis po 

prawej stronie ma znajdować się wyżej. Numery mają znajdować się po obu 

stronach grota, numer po prawej stronie ma znajdować się wyżej. 

(b) Znakiem klasowym jest logo klasy Nautica 450 zgodnie z opisem w Specyfikacji 

Konstrukcyjnej i ma być umieszczone między pierwszą, a drugą listwą po lewej 

stronie żagla. 

(c) Nie ma obowiązku umieszczania numerów ani liter przynależności narodowej na 

genakerze. 

  

 Kadłub 

D.1 OGÓLNE  

D.1.1 Kadłub musi spełniać przepisy klasowe i Specyfikację Konstrukcyjną 

obowiązującą w momencie produkcji.  
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D.2 PRODUCENT KADŁUBA 

D.2.1 Kadłub może być budowany wyłącznie przez LID, zgodnie ze Specyfikacją 

Konstrukcyjną.  

D.2.2 Wszystkie formy muszą być zatwierdzone przez LIC. 
 

D.3 OKUCIA KADŁUBA 

D.3.1 Okucia kadłuba muszą być zgodne ze Specyfikacją Konstrukcyjną i obecnymi 

przepisami klasowymi. Okucia mogą być dostarczone przez dowolnego 

producenta. 

  

D.4 MODYFIKACJE, KONSERWACJA I NAPRAWY 

D.4.1 Kadłub i jego struktura nie może być zmieniana w żaden sposób inny niż te 

dozwolone w Sekcji C poniższych przepisów klasowych. 

D.4.2 W przypadku naprawy innej niż te wymienione w punkcie C.6.1 należy 

sprawdzić czy zewnętrzny kształt konstrukcji i mocowań pozostał taki sam jak 

przed naprawą, a także czy dzięki tej naprawie znaczącej poprawie nie uległa 

sztywność albo inne osiągi jachtu.  
 

 Płetwa mieczowa i sterowa 

E.1 OGÓLNE 

E.1.1 Płetwa mieczowa, sterowa, jarzma i przedłużacz muszą spełniać przepisy 

klasowe i Specyfikację Konstrukcyjna obowiązującą podczas ich produkcji.  
 

E.2 PRODUCENT 

E.2.1 Płetwa sterowa, mieczowa oraz jarzmo muszą być wykonane przez LID przy 

spełnieniu Specyfikacji Konstrukcyjnej Nautica 450. 

E.2.2 Przedłużacz może być wykonany przez dowolnego producenta 
 

E.3 MODYFIKACJE, KONSERWACJA I NAPRAWY 

E.3.1 Płetwy nie mogą być modyfikowane w żaden sposób inny niż te dozwolone w 

Sekcji C poniższych przepisów klasowych. 
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 Takielunek 

F.1 OGÓLNE 

F.1.1 Maszt, salingi, bom i mechanizm GNAV, bukszpryt, stalówki (sztag i wanty) i ich 

mocowania muszą spełniać przepisy klasowe obowiązujące podczas ich 

produkcji.  

F.1.2 Olinowanie ruchome jest dowolne.  
 

F.2 PRODUCENT TAKIELUNKU 

F.2.1 Maszt, salingi, bom i mechanizm GNAV, bukszpryt muszą być wykonane przez 

LID przy spełnieniu Specyfikacji Konstrukcyjnej Nautica 450. 

F.2.2 Stalówki (sztagi i wanty) oraz olinowanie ruchome może być wykonane przez 

dowolnego producenta, przy czym minimalna średnica stalówek wynosi 3mm.  
 

F.3 MODYFIKACJE, KONSERWACJA I NAPRAWY 

F.3.1 Takielunek nie może być modyfikowany w żaden sposób inny niż te 

dozwolone w Sekcji C poniższych przepisów klasowych. 
 

 Żagle 

G.1 OGÓLNE 

G.1.1 Żagle muszą spełniać przepisy klasowe i Specyfikację Konstrukcyjną 

obowiązujące podczas ich produkcji. 
 

G.2 PRODUCENT ŻAGLI 

G.2.1 Żagle mogą być wykonane wyłącznie przez LID przy spełnieniu Specyfikacji 

Konstrukcyjnej Nautica 450. 

G.2.2 Listwy żagli mogą być wykonane przez dowolnego producenta. Zakazane jest 

używanie listew wykonanych z włókna węglowego.  
 

G.3 MODYFIKACJE, KONSERWACJA I NAPRAWY 

G.3.1 Żagle nie mogą być modyfikowane w żaden sposób inny niż te dozwolone w 

Sekcji C poniższych przepisów klasowych. 

 

 

 


