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KOMUNIKAT 

 

Numer  Data  Czas 

1  27.05.2021  2230 

Od     

Komisji Regatowej   

 
 
1. Komisja regatowa będzie pracować na następujących kanałach VHF: 

 A: 77 

 B: 72 

 

2. Zgodnie z IŻ 5.2 klasy ILCA 6 i ILCA 4 zostaną podzielona na dwie floty. 

 

3. Dla klas dzielonych na floty dodaje się następujące punkty IŻ: 

5.3 Seria eliminacyjna 

5.3.1 Jachty zostaną przydzielone do floty czerwonej lub zielonej, jak najbardziej 

zbliżonych do siebie wielkością oraz poziomem. Floty zostaną ogłoszone do godziny 09:00 

każdego dnia regat. 

5.3.2 Jachty zostaną ponownie przydzielone do flot po każdym dniu wyścigów. Jeśli 

wszystkie floty nie ukończyły tej samej ilości wyścigów, pod uwagę będą brane jedynie 

wyniki wyścigów ukończonych przez wszystkie floty. Ponowny przydział do flot wymaga 

rozegrania w regatach co najmniej 2 wyścigów. 

Ponowny przydział jachtów będzie przebiegać według następującej kolejności: 

Pierwsze miejsce - czerwona 

Drugie - zielona 

Trzecie - zielona 

Czwarte - czerwona 

Piąte - czerwona 

Itd. 



 

 

5.3.4 Jeśli wszystkie floty nie ukończyły tej samej ilości wyścigów, kolejnego dnia serii 

eliminacyjnej w pierwszej kolejności zostaną rozegrane wyścigi dla flot, które ukończyły 

mniej wyścigów, a następnie wyścigi w nowych flotach. 

5.3.5 Jeśli na koniec serii eliminacyjnej jakakolwiek z flot będzie miała więcej ukończonych 

wyścigów niż pozostałe, wyniki z tych wyścigów nie będą brane pod uwagę. 

5.4 Seria finałowa 

5.4.1 Aby rozpocząć serię finałową wymagane jest rozegranie co najmniej 3 wyścigów w 

serii eliminacyjnej. 

5.4.2 Jachty zostaną przydzielone do floty brązowej i szmaragdowej na podstawie ich 

wyniku w serii eliminacyjnej - pierwsze 50% floty (zaokrąglone w górę) do floty brązowej. 

5.4.3 Jachty przydzielone do floty brązowej będą sklasyfikowane w regat przed jachtami z 

floty szmaragdowej. Może to nie dotyczyć jachtów ukaranych na podstawie PRŻ 6 lub 69. 

5.5 Jachty mają obowiązek noszenia oznaczenia swojej floty na kolumnie, pomiędzy 

okuciem obciągacza bomu a okuciem bomu. Oznaczenia floty są dostępne w biurze regat. 

16.5 Dla klas podzielonych na floty PRŻ A5.2 jest zmieniony w ten sposób, że bierze się 

pod uwagę liczbę jachtów przydzielonych do największej floty. 

 

4. Dla klas ILCA 7, ILCA 6 i ILCA 4 zmianie ulega IŻ 7.1: 

Klasa/flota Flaga 

ILCA 7 Znak klasy na białym tle 

ILCA 6 czerwona/brązowa 
Znak klasy na niebieskim tle nad 

czerwoną flagą 

ILCA 6 zielona/szmaragdowa 
Znak klasy na niebieskim tle nad 

zieloną flagą 

ILCA 4 czerwona/brązowa 
Znak klasy na żółtym tle nad 

czerwoną flagą 

ILCA 4 zielona/szmaragdowa 
Znak klasy na żółtym tle nad 

zieloną flagą 

 

  



 

 

5. Dla klas ILCA 6 i ILCA 4 zmianie ulega załącznik 1: 

 

 Piątek Sobota Niedziela 

ILCA 6, ILCA 4 1100 

3 

seria 
eliminacyjna 

1100 

3 

seria 
eliminacyjna 

1030 

3 

seria 
finałowa 

 

 


