
 
 

 

Zawiadomienie o regatach 
 

Polish Open 2018 
 

19/11/2018 – 17/12/2018 
 

 

1. ORGANIZATOR 

 

Organizatorem regat jest Polish Virtual Sailing Club (www.pol-vsc.org) 
 

2. MIEJSCE ROZGRYWANIA REGAT 

 

2.1 Regaty będą przeprowadzone z wykorzystaniem symulatora Virtual Skipper 5. 

2.2 Regaty odbędą się na serwerach hostowanych przez organizatora (lub osoby przez niego 

wyznaczone). 

2.3 Serwery będą zawierały w nazwie tekst ‘PO 2018’ . 

  

3. PROGRAM REGAT  

 

3.1 Regaty będą realizowane w formacie 3 serii eliminacyjnych i  2 serii finałowych, które odbywać 

się będą w poniedziałki. 

3.2 Każda seria składa się z 3 wyścigów. 

3.3 Sygnał przygotowania do pierwszego wyścigu serii:  godzina 21:30 CET (GMT+1). 

3.4 Kolejne wyścigi uruchamiane są bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego (niezależnie od 

godziny wpisanej w programie). 

3.5 Serie eliminacjne rozegrane zostaną w dniach: 19/11/2018, 26/11/2018, 03/12/2018 

3.6 Serie finałowe rozegrane zostaną w dniach: 10/12/2018, 17/12/2018 

 

4. ZAŁOGI UPRAWNIONE DO UCZESTNICTWA W REGATACH 

 

W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy są zarejestrowani na forum POL-VSC i zapisali się 

do pucharu Polish Open 2018 w wyznaczonym terminie. 

 

 

http://www.pol-vsc.org/


 

5. ZGŁOSZENIA 

 

5.1 Zgłoszenia do regat będą przyjmowane do dnia 18/11/2018 do godz. 20:00 CET (GMT+1). 

5.2 Aby dokonać zgłoszenia należy zapisać się do pucharu Polish Open 2018 na stronie POL-VSC 

(http://pol-vsc/results_round.php?id=1097).  

 

6. PRZEPISY 

 

6.1 W regatach obowiązywać będą przepisy zdefiniowane w : 

a. Przepisach Regatowych Żeglarstwa : ISAF 2017-2020 

b. Zawiadomieniu o Regatach Polish Open 2018 

c. Aktualnej Instrukcji Żeglugi dla Polish Open 2018 

 

6.2 W przypadku konfliktu między przepisami zdefiniowanymi w punkcie 6.1, przepisy ujęte w 

Instrukcji Żeglugi będą obowiązujące (wersja angielska SI). 

6.3 Obowiązywać będzie system sędziowania Nadeo z uwzględnieniem zasady „PC” + procedura 

protestowa – szczegóły w instrukcji żeglugi PO 2018. 

 

7. JACHTY I ŻAGLE 

 

Regaty zostaną rozegrane na jachtach klasy ACC (Virtual Skipper 5) 

 

 

8. FORMUŁA REGAT 

 

8.1 Rozegrana zostanie runda eliminacyjna i runda finałowa.  

8.2 Runda eliminacyjna rozgrywana będzie wg następujących zasad: 

8.2.1 Rozegrane będą trzy serie wyścigów, w każdej serii po trzy wyścigi 

8.2.2 Jeśli do regat zgłosi się więcej niż 20 zawodników, zostaną oni podzieleni na grupy. 

8.2.3 Maksymalna ilość zawodników w grupie nie może przekroczyć 20 zawodników. 

8.2.4 Grupy w pierwszej serii wyścigów zostaną utworzone losowo 

8.2.5 Grupy w kolejnych seriach wyścigów zostaną utworzone wg. aktualnej klasyfikacji PO 2018 wg 

schematu: 

Grupa A: 

1, 4, 5, 8, 9, 12, itd … 

Grupa B: 

2, 3, 6, 7, 10, 11, itd … 

Analogicznie podział będzie wykonany dla większej ilości grup. 

8.3 Podział na grupy będzie publikowany na listach startowych w dziale Puchary na stronie Polish 

Virtual Sailing Club.  

8.4 Jeśli zawodnik w danej serii kwalifikacyjnej uzyska we wszystkich biegach wynik DNC, zostanie 

on zdyskwalifikowany z turnieju PO 2018, chyba, że zawodnik przedstawi wyjaśnienie swojej 

nieobecności na forum Polish Virtual Sailing Club w dziale PO 2018 przed kolejną serią wyścigów.  

8.5 Runda finałowa rozgrywana będzie wg następujących zasad 

8.5.1 Do rundy finałowej awansuje 20 najlepszych zawodników wg klasyfikacji PO 2018 po 

zakończeniu rundy eliminacyjnej. 

8.5.2 Rozegrane będą 2 serie finałowe, w każdej serii po trzy biegi. 

 

9. PUNKTACJA 

 

9.1 Do punktacji regat stosowany jest system małych punktów,  

9.2 Dwa najgorsze wyniki eliminacji zostaną odrzucone.  

9.3 W finałowych wyścigach 1 najgorszy wynik z pierwszych 5 biegów podlega odrzuceniu. 

9.4 Ostatni wyścig finałowy nie może być odrzucony. 

9.5 Odrzuceniu nie podlegają wyniki DNE i/lub DGM. 

9.6 Ostateczna klasyfikacja jest sumą punktów rundy eliminacyjnej i finałowej. 

 

 



10. TRASA 

 

10.1 Trasy będą wyznaczone przez organizatora.  

10.2 Kurs do pierwszego znaku będzie kursem ostro na wiatr. 

10.3 Trasy będą udostępnione na stronie organizatora najpóźniej w dniu rozpoczęcia regat. 

 

 

11. PRAWA DO WIZERUNKU 

 

Uczestnicząc w wyścigu (w szczególności pojawiając się na linii startu do regat) zawodnik wyraża 

zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatora do zdjęć, filmów i innych 

reprodukcji związanych z regatami. 

 

12. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 

12.1 Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Pojawienie się na linii 

startu oznacza akceptację zasad żeglugi w regatach Polish Open 2018. 

12.2 Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestników regat 

od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego 

jacht, wynikającą z udziału w regatach. 

 

13. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE  

 

13.1 Do kontaktów polecana jest ‘prywatna wiadomość’ na forum www.pol-vsc.org  

13.2 Osoby kontaktowe w zakresie organizacji regat to: 

1) Egon 

2) Ryh00 

3) …. 

 

14. ZMIANY W ZAWIADOMIENIU O REGATACH 

 

14.1 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym zawiadomieniu. 

14.2 Wszelkie zmiany będą dostępne na stronach forum Polish Virtual Sailing Club. 
 

Data publikacji : 22/10/2018 

Organizator : Polish Virtual Sailing Club 

http://www.pol-vsc.org/

