
BŁĘKITNA  WSTĘGA  JEZIORA  KIERSKIEGO  2021. 

                                                  INSTRUKCJA  ŻEGLUGI. 
 

       1.   Regaty rekreacyjne „Błękitna Wstęga Jeziora Kierskiego” rozegrane zostaną zgodnie 

z licencją WOZŻ, Przepisami  Regatowymi  Żeglarstwa  2021- 2024, zawiadomieniem 

o regatach oraz Regulaminem Regat o Błękitną Wstęgę Jeziora Kierskiego i niniejszą 

Instrukcją Żeglugi. 
2. Regaty zostaną rozegrane w kl OPEN  dla wszystkich jachtów jednokadłubowych 

wspólnie startujących. 
3.  Rozegrany zostanie jeden wyścig na trasie wg załączonego szkicu. 
4. Znaki kursowe to boje z logo sponsora koloru białego  oznaczone numerami 1,2,3 

5. Trasa lewoskrętna – znaki kursowe okrążamy lewą burtą. 
6. Start – wspólny dla wszystkich. Sygnały startowe – zgodnie z przepisem  26 PRŻ. 

Flaga ostrzeżenia to flaga biała z napisem „Z 1”. Flaga przygotowania to flaga „P”MKS. 
Podniesieniu i opuszczeniu flag towarzyszyć będzie sygnał dźwiękowy. 

7. Odwołanie startu. Odwołanie indywidualne będzie sygnalizowane podniesieniem 

flagi „X” MKS  i jednym sygnałem dźwiękowym. 
8. Linię startu wyznacza nabieżnik na statku KR na jednym końcu i boja startowa z 

czerwoną flagą na drugim końcu. 
9. Przerwanie wyścigu sygnalizowane będzie flagą „N” MKS i potrójnym sygnałem 

dźwiękowym. 
10. Meta - na wysokości pomostu organizatora tj JKW i znajdować się będzie pomiędzy 

nabieżnikiem na statku KR  a boją z niebieską flagą. Metę przekraczamy z kierunku od 
dolnego znaku nr 3.  Zamknięcie linii mety nastąpi po ukończeniu wyścigu przez 
ostatni jacht. 

11. Wyniki.  Zwycięzcą regat będzie jacht, który jako pierwszy osiągnął metę prawidłowo 

okrążając trasę. Prowadzona będzie również klasyfikacja  jachtów w kategoriach 
długości tj. do 3m, do 5m, do 7m, do 9 m oraz OPEN. 

12. Protesty.  Jacht zamierzający protestować winien zgłosić to KR natychmiast po 
przekroczeniu linii mety. Ma również obowiązek powiadomić o tym zamiarze 

drugi jacht używając słowa „Protest” bezpośrednio po incydencie. 
Jacht protestujący winien  złożyć protest na właściwym formularzu w czasie 0,5 godz. 
od chwili zakończenia wyścigu. Czas i miejsce rozpatrzenia protestu podany będzie 

osobnym komunikatem 15 min. po upływie czasu protestowego. W tym czasie 
zostanie wywieszone zestawienie protestów. 

13. Bezpieczeństwo. 
Zawodnicy startują na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności za szkody dotyczące osób lub sprzętu poniesione lub 

wyrządzone przez uczestnika w trakcie lub po zakończeniu regat. 
Flaga „Y” MKS wywieszona na statku KR to obowiązek noszenia osobistych środków 

wypornościowych pod groźbą dyskwalifikacji z regat. 
14. Inne przepisy. Na jachcie podczas wyścigu musi znajdować się taka ilość osób jaka 

została zgłoszona. Startujące w regatach jachty muszą nosić widoczne oznakowanie 

identyfikacyjne na żaglu, bądź kadłubie zgodne z danymi na zgłoszeniu do regat. 
       Sędzia Główny 

       Józef  Mikulski 
  



BŁĘKITNA  WSTĘGA  JEZIORA  KIERSKIEGO 

2021 

 

KOMUNIKAT  NR  1 

 

Znaki kursowe, trasa, flagi: 

Znaki kursowe organizatora, białe walce z numerami 1, 2, 3.  Trasa lewoskrętna (wszystkie 
znaki kursowe okrążamy lewą burtą).  Trasa wg  załączonego szkicu. Flaga ostrzeżenia to białą 
flaga z napisem  Z  1. Procedura startowa pięciominutowa,sygnałom wzrokowym towarzyszyć 
będą sygnały  dźwiękowe. 

Start i meta: 

Start wspólny dla wszystkich jachtów. Linię startu stanowi nabieżnik na statku KR i po jego 

lewej stronie błękitna pława z czerwoną flagą. 

Meta na wysokości pomostu JKW i stanowić ją będzie nabieżnik na statku  KR i po jego lewej 
stronie błękitna pława z niebieską flagą.  Linię mety przekraczamy z kierunku o znaku nr  3. 

Pozostałe sygnały zgodnie z  Istrukcją Żeglugi. 

 

 KOMUNIKAT  NR   2 

Zespół sędziowski w składzie: 

1. Józef  Mikulski  Sędzia  Główny  lic.  339/II 

2. Stanisław  Mikulski  Sekretarz   lic.  605/II 

 

KOMUNIKAT  NR   3 

Zespół protestowy w składzie: 

1. Stanisław  Mikulski  Przewodniczący 

2. Józef   Mikulski  członek 

3. Maciej  Jankowski  członek 

 

                       Sędzia  Główny 

                      Józef   Mikulski 



                  


