Notatka
ze spotkania organizatorów regat jachtów morskich Regionu Pomorskiego
w dniu 10.01.2020
Obecni:
1. Andrzej Załucki
2. Andrzej Gierulski
3. Jarosław Górski
4. Bartosz Gruszka
5. Tomasz Konnak
6. Jerzy Brezdeń
7. Paweł Wilkowski
8. Michał Korneszczuk
9. Marek Lenard
10. Ryszard Rakowski
11. Andrzej Mielicki
12. Jerzy Jałoszewski
W kolejności omówiono:
1. Kalendarz regat Regionu Pomorskiego
Uzupełniono dane listy regat morskich przewidzianych do rozegrania na Zatoce Gdańskiej w sezonie
2020. Dane regat należy uzupełnić w terminie do 24.01.2019. Lista stanowi załącznik do niniejszej
notatki.
2. ORC
Jarosław Górski poinformował o zmianach w przepisach ORC od 2020 roku, które publikowane są na:
https://www.orc.org/minutes/AGM%202019%20-%20Changes%20to%20the%20Rules.pdf
oraz o otrzymaniu informacji o możliwości zamieszczenia na https://www.orc.org/index.asp?id=3
danych imprezy organizowanej w sezonie 2020. Zgłoszenie woli zamieszczenia ww. informacji może
nastąpić poprzez wpisanie danych do pliku Calendar2020.xls (załącznik) i przesłanie go na adres
Zorana Grubišy. Szczegółowych informacji udziela Jarek Górski.
Michał Korneszczuk poinformował o otrzymaniu informacji o organizowanym w dniu 08.02.2020
spotkaniu organizatorów regat klas ORC w Rydze. W programie spotkania przewidziane jest
omówienie:
- krótka informacja ze strony reprezentantów krajów odnośnie kalendarza imprez krajowych
- wystąpienie Thomasa Nilssona dot. klasyfikacji Mixt
- omówienie dużych imprez w latach 2020, 2021
- Baltic Offshore Series 2021 - dyskusja nad możliwymi imprezami
- Western Baltic Offshore Series 2021 - dyskusja nad możliwymi imprezami
Postanowiono o skierowaniu do władz PZŻ wniosku o delegowanie na ww. spotkanie Bartosza
Gruszki.
3. Regulamin PBP
Andrzej Szrubkowski poinformował o przygotowaniu wniosku do Konferencji PBP w sprawie
dokonania zmian w Regulaminie PBP dotyczących:
- zawieszenia na okres 2 lat klasyfikowania klasy OPEN,
- wprowadzenia klasyfikacji Mixt (załogi dwuosobowe damsko/męskie) w klasie ORC,
- uznania wód Zatoki Gdańskiej za wody morskie z wyłączeniem akwenu Zatoki Puckiej.
Z uwagi na brak oficjalnego kontaktu z przedstawicielami Regionu Zachodniopomorskiego i
Kaliningradzkiego oraz brak informacji od Regionu Elbląskiego w sprawie projektów kalendarzy regat
na sezon 2020, prace nad Kalendarzem regat PBP 2020 zostały odroczone.

Spotkanie przedstawicieli członków Konferencji PBP zostało zaplanowane w terminie 28.03.2018 w
Gdyni.
4. Regulaminy MŻPP i MŻMP
Przedyskutowano przepisy Regulaminów MŻMP i MŻPP. Uznano, że regulaminy wymagają korekt,
których zakres musi zostać ustalony na podstawie opiniowania po przeprowadzeniu możliwie
szerokiej dyskusji. Postanowiono, że o wyrażenie swych opinii w zakresie koniecznych zmian
poproszeni zostaną odbiorcy niniejszej notatki, którzy prześlą je na adres pbp@pozz.org.pl w
terminie do 26.01.2020. Teksty regulaminów publikowane są odpowiednio na:
http://pya.org.pl/files/DzialMorski/MZMP i http://pya.org.pl/files/DzialMorski/MZPP/2019
Z uwagi na zakończenie procedury wyłonienia organizatora MŻMP 2020, wszelkie zmiany Regulaminu
MŻMP mogą zostać wprowadzone od 2021 roku, jednak z uwagi na przyjęte terminy procedowania,
projekt Regulaminu MŻMP 2021 powinien zostać opracowany przed końcem marca 2020 roku (patrz
załącznik).
5. Zmiany OSR
Tomasz Konnak zreferował zakres wprowadzanych zmian przepisów WS OSR:
od 01.01.2020
- obowiązek nieużywania stoperów dla fałów na maszcie, za wyjątkiem rolowanej genuy;
- posiadanie AIS w kategoriach 3, 2, 1 i 0;
- posiadanie pompy wody o wydajności minimum 200 l/min w kategoriach 2, 1 i 0.
od 01.01.2021
- inspekcje balastu i steru, co 2 lata i każdorazowo po wejściu na mieliznę, dotyczy kategorii 3, 2, 1 i 0.
Postanowiono o złożeniu wniosku do KŻM PZŻ w sprawie opracowania pełnej wersji aktualnych
przepisów WS OSR.
W trakcie trwającej dyskusji akcentowano konieczność opracowania procedur dostosowujących
zakres stosowanych przepisów (dopuszczalna przepisami indywidualizacja) odpowiednio do akwenu
regat oraz ich rangi, zachowując właściwą proporcję pomiędzy wymogami określonych przepisami, a
poziomem przygotowania i świadomością uczestników amatorskich regat.
6. Zespół ds. regat morskich (ZRM)
Andrzej Szrubkowski poinformował o trwającej procedurze powołania zespołu, którego zadaniem
miałoby być zajmowanie się całokształtem zagadnień związanych z organizacją i przeprowadzaniem
regat jachtów morskich. Trwające od kilku lat dyskusje w przedmiocie zagadnienia, precyzyjniej
zdefiniowane podczas kolejnych spotkań, sfinalizowane zostały w dniu 17.12.2019 poprzez złożenie
projektu Regulaminu Zespołu ds. regat morskich PZŻ oraz wniosku o nominowanie do funkcji
mierniczego PZŻ formuły ORC 5 osób, które dotąd wykonywały obowiązki mierniczego ORC bez
stosownego umocowania. Podjęcie odpowiednich uchwał Zarządu PZŻ spodziewane jest w
najbliższym czasie.
Gdańsk, 10.01.2020
sporządził: Andrzej Szrubkowski

