REGULAMIN
Regat żeglarskich o Puchar Prezesa PGNiG SA
Sportgas Sailing CUP 2020

1. Organizatorem Regat żeglarskich o Puchar Prezesa PGNiG SA jest Towarzystwo Sportowo-Turystyczne Nafty
i Gazu „Sportgas”.
2. W Regatach mogą brać udział pracownicy firm naftowych, gazowniczych, energetycznych i ciepłowniczych,
w tym również firmy podwykonawcze działające na rzecz przedmiotowej branży z Polski i zagranicy, a także
zaproszeni przez Organizatora goście.
3. Regaty rozgrane zostaną w dniach 18-20 września 2020 roku w Gdańsku – Górkach Zachodnich, na wodach
Zatoki Gdańskiej lub na Rozlewiskach Wisły Śmiałej. Początek Regat planowany jest na godz. 10:00. Trasa
Regat podana będzie na odprawie regatowej oraz komunikatach sygnalizowanych przez Komisję Sędziowską
na wodzie.
4. Regaty przeprowadzone zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa World Sailing,
postanowieniami PZŻ, zawiadomieniem o Regatach i Instrukcją Żeglugi. Interpretacje w/w Instrukcji i zmiany
leżą w ostatecznej kompetencji Organizatora.
5. Regaty Sportgas Sailing CUP 2020 przeprowadzone zostaną zgodnie z wszelkimi zasadami i wymogami
sanitarnymi stawianymi w zakresie organizacji takich imprez w okresie pandemicznym związanym z COVID19.
6. Załogi uczestniczące w Regatach mają obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów żeglarstwa
World Sailing oraz wytycznych w zakresie COVID-19.
7. Organizator oznajmia, że z powodu COVID-19 i ograniczeń z tym związanych zasady organizacji ww. Regat
opisane w niniejszym Regulaminie mogą ulec modyfikacji w zakresie niezbędnym do zachowania wymogów
sanitarnych wynikających z przepisów prawa, łącznie z możliwością zmiany terminu.
8. Uczestnikami Regat są załogi firmowe zgłoszone lub zaproszone przez Organizatora. Każda załoga
reprezentuje określoną firmę, przy czym w składzie załogi powinna być minimum jedna osoba z Zarządu
firmy zgłoszonej do uczestnictwa oraz sternik z uprawnieniami min. żeglarza jachtowego. Liczba startujących
załóg jest ograniczona do 24 załóg. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
9. Biuro Regat w dniach 18 -20 września 2020 r. będzie znajdowało się w budynku Narodowego Centrum
Żeglarstwa (NCŻ) w Górkach Zachodnich. Rejestracja załóg odbywać się w Biurze Regat w dniu 18 września
2020 r. od godz. 18:00. Otwarcie Regat Sportgas Sailing CUP 2020 odbędzie się w dniu 19 września 2020 r. na
terenie NCŻ ul. Stogi 21 w Gdańsku –Górki Zachodnie o godz. 9.30.

10. Każda załoga składa się z 4 osób. Przewiduje się podział załóg na cztery (4) grupy eliminacyjne, maksymalnie
8 załóg na każdą z grup. Przydział załóg do grup odbędzie się w drodze losowania, które odbędzie się
w piątek 19 września 2020 r., o godz. 10.00 w NCŻ w Górkach Zachodnich. Planuje się po dwa wyścigi
eliminacyjne dla każdej z grup oraz dwa wyścigi finałowe dla dwóch najlepszych załóg z każdej z grup
eliminacyjnych. W przypadku niemożliwości rozegrania przyjemniej jednego biegu eliminacyjnego
w którejkolwiek grupie eliminacyjnej, Organizator przeprowadzi eliminacje w alternatywnej formie. Start do
pierwszego wyścigu odbędzie się w sobotę 19 września 2020 r. o godz. 11:00, zaś starty do kolejnych
wyścigów zgodnie z komunikatami Sędziego Głównego.
11. Uczestnicy startują na monotypowych jachtach turystycznych typu Balt 23, dostarczonych przez
Organizatora. Organizator przeprowadzi losowanie jachtów dla załóg przy losowaniu grup startowych w dniu
19 września 2020 r. Nie przewiduje się zamiany jachtów w trakcie Regat. Ze względów organizacyjnych
losowanie jachtów na wyścig finałowy przeprowadzi Sędzia Główny w Biurze Regat w obecności gości
i kibiców.
12. Nie dopuszcza się wcześniejszych czynności związanych z przygotowaniem jachtów do regat. Zabroniona jest
zamiana żagli podstawowych, stosowanie żagli dodatkowych (spinaker, genaker) i wytyków, wprowadzania
jakichkolwiek modyfikacji w sposobie wybierania oraz trymowania żagli oraz wyjęcie z jachtu elementów
wyposażenia ruchomego.
13. Sternicy przyjmują całkowitą odpowiedzialność za siebie, załogi oraz sprzęt podczas regat zarówno na
wodzie, jak i na lądzie. Wszelkie czynności wykonane lub nie wykonane przez Organizatorów nie zwalniają
uczestników od odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich lub sprzętu. Sternik zobowiązany jest
posiadać przy sobie patent żeglarski.
14. Wymiana załóg startujących w poszczególnych grupach startowych planowana jest na wodzie. Sternicy
zdającej i przejmującej załogi zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Komisję Sędziowską
o ewentualnych awariach jachtu.
15. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się spożywania alkoholu lub innych środków odurzających przed
i w trakcie wyścigów. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji załóg nie stosujących się do tego
zapisu. Organizator zaleca noszenie kamizelek asekuracyjnych przez cały czas przebywania na wodzie.
Szczegółowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa zostaną przekazane sternikom na odprawie poprzedzającej
starty przez Sędziego Głównego.
16. Na czas trwania imprezy uczestnicy zostaną ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
w wariancie podstawowym dodatkowo sternicy zostaną objęci ubezpieczeniem OC, obejmującym szkody
wyrządzone osobom trzecim lub w sprzęcie.

17. Przewiduje się klasyfikację w następujących kategoriach: Klasyfikacja Generalna oraz Nagroda Prezesa
PGNiG. O rodzaju i przydziale nagród decyduje Organizator.
18. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy będzie Towarzystwo SportowoTurystyczne Nafty i Gazu „Sportgas” ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa. Przetwarzanie danych osobowych
odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
19. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane:
a) w celu organizacji i przeprowadzenia Regat,
b) w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe.
20. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Regatach.
Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą poddawane profilowaniu. Pozostałe kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych
zawarte zostały w Karcie zgłoszeniowej.
21. Niniejszy Regulamin obowiązuje z chwilą publikacji na stronie www.sportgas.pl/zeglarstwo oraz na tablicy
ogłoszeń w Biurze Regat. Organizator zastrzega sobie prawo wszelkich zmian niniejszego Regulaminu
w każdym czasie i bez uprzedniego oddzielnego powiadomienia; zmiany takie zostaną natychmiast
opublikowane na tablicy ogłoszeń w biurze regat. Wyłączne i ostateczne prawo interpretacji zapisów
niniejszego Regulaminu przysługuje Organizatorowi.
22. Sędzia Główny Regat zostanie wskazany przez Organizatora.
23. Zawodnicy oświadczają, że zapoznali się z oświadczeniami zawartymi w treści Karty zgłoszeniowej, godzą się
z nimi oraz wyrażają zgodę, w tym również na filmowanie, fotografowanie, rejestrowanie na taśmie video
wizerunku swojej osoby do celów publikacji, promocji i reklamy Sportgas i Partnerów, m.in. poprzez
zamieszczenie relacji z Regat, we wszelkiego rodzaju biuletynach branżowych, na stronach internetowych,
portalach społecznościowych, itp.
24. Bieżące informacje o Regatach oraz ich przebieg na bieżąco będą publikowane na www.sportgas.pl.

