
REGULAMIN REGAT WINDSURFINGOWYCH 

„N1SURF EZZY CUP 2013” 
1. Termin, miejsce, organizator 

1.1. „n1surf Ezzy Cup - I Otwarte Regaty Windsurfingowe” odbędą się 6 lipca 2013 przy 

plaży w Karolinowie nad Zalewem Sulejowskim. 

1.2. Organizatorem regat jest Szkoła Windsurfingu „n1surf” w Karolinowie nad Zalewem 

Sulejowskim (kontakt: Bartek +48 503 968 190, Kasia +48 512 480 765, Pablo 

+48 513 240 609, www.n1surf.pl) 

2. Przepisy 

2.1. Regaty rozegrane zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF, 

postanowieniami PZŻ, zgodnie ze sposobem rozgrywania regat. 

2.2. Ze względu na amatorski charakter regat przypomina się m.in. że: 

- deska płynąca lewym halsem ustępuje miejsca desce płynącej prawym halsem 

- na tym samym halsie ustępujemy desce płynącej ostrzej na wiatr 

- ustępujemy deskom wewnętrznym przy boi 

- po kolizji i stwierdzeniu swojej winy, aby móc kontynuować wyścig należy wykonać 

jeden karny obrót (3600– czyli jeden zwrot na wiatr i jeden z wiatrem w dowolnej 

kolejności), jako karę za przewinienie  

3. Zgłoszenia, informacje, konkurencje 

3.1. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu regat przy stoliku sędziowskim od godziny 

10:00 do 11:30 

3.2. Uczestnicy - amatorzy startują w jednej z wybranych konkurencji regatowych lub w 

jednej bądź kilku konkurencjach pokazowych/sprawnościowych rozegranych w 

przypadku braku warunków wiatrowych. 

3.3. Uczestnicy konkurencji regatowej - slalomu startują w trzech kategoriach – 

początkujący (Slalom ½ Hour), zaawansowani do 8.0m2 (Slalom ¾ Hour) oraz  

zaawansowani powyżej 8.0m2 (Slalom One Hour).  

3.4. Osoby umiejące pływać w footstrapach startują w kategorii zaawansowani. Osoby o 

mniejszych umiejętnościach startują w kategorii początkujący. 

3.5. Osoby startujące na żaglach powyżej 8.0m2 powierzchni żagla lub/i na deskach typu 

Formuła Windsurfing startują w kategorii Slalom One Hour. 

3.6. Osoby startujące na żaglach do 8.0m2 powierzchni żagla włącznie, startują w 

kategorii Slalom ¾ Hour. 

3.7. Uczestnicy regat startują na własnym sprzęcie. 

3.8. W przypadku braku warunków ślizgowych, rozegrane zostaną konkurencje 

pokazowe/sprawnościowe ustalone na spotkaniu uczestników regat (np. „Fun Race”, 

„Long Distance”, taklowanie żagla na czas) 

3.9. Podpisując zgłoszenie do regat, uczestnicy potwierdzają znajomość regulaminu oraz 

przyjmują całkowitą odpowiedzialność za siebie i sprzęt podczas regat, zarówno na 

wodzie, jak i na lądzie. 

 

http://www.n1surf.pl/


4. Komunikaty dla zawodników 

4.1. Komunikaty dla zawodników dostępne będą w bazie Szkoły Windsurfingu „n1surf w 

dniu regat. 

4.2. Wydanie komunikatu sygnalizowane będzie dwusekundowym sygnałem 

dźwiękowym (syrena) 

5. Plan wyścigów 

5.1. Spotkanie dla uczestników regat odbędzie się po zamknięciu listy zgłoszeń, o godz. 

11:45 

5.2. Pierwszy planowany start rozpocznie się nie wcześniej niż o godz. 12.30 

5.3. Godziny i kolejność konkurencji zostaną podane na spotkaniu oraz w komunikacie 

pisemnym przy stoliku sędziowskim 

5.4. Planowany jest jeden wyścig „Slalom ½ Hour” (czas wyścigu 30 minut), jeden wyścig 

„Slalom ¾ Hour” (czas wyścigu 45 minut), oraz jeden wyścig „Slalom One Hour” (czas 

wyścigu 60 minut) 

5.5. Kobiety startują w slalomie razem z mężczyznami, ale klasyfikowane będą 

oddzielnie. 

6. Trasa, start, meta 

6.1. Dokładny opis trasy, linii startu i mety, procedury startowej, sygnałów oraz czasu 

startu zostaną podane na spotkaniu uczestników regat (o 11:45) 

6.2. Zawodnicy startują z plaży. 

6.3. Trasa slalomu dla początkujących będzie przebiegała na dwóch bojach ustawionych 

w półwietrze, które uczestnicy będą okrążać od strony zawietrznej, wykonując 

zwroty na wiatr (przez sztag) 

6.4. Trasy slalomu dla zaawansowanych będą przebiegały również na dwóch bojach 

ustawionych w półwietrze (na dłuższym odcinku niż dla początkujących), które 

uczestnicy będą okrążać od strony nawietrznej, wykonując zwroty z wiatrem (przez 

rufę) 

6.5. Znakami kursowymi będą duże żółte i niebieskie boje 

7. Punktacja 

7.1. Zwycięzcą slalomu będzie osoba, która w wyznaczonym czasie pierwsza wykona 

największą liczbę okrążeń. 

8. Nagrody, upominki 

8.1. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymają pamiątkowe trofea, a pierwszych 

troje zawodników pamiątkowe dyplomy. 

8.2. Każdy sklasyfikowany uczestnik regat otrzyma jeden los uprawniający do losowania 

nagród w popołudniowej loterii. 

 

            Sędzia główny 

          Paweł Arkuszyński 

  Sędzia żeglarski PZŻ II klasy 


