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Niniejszy dokument stanowi zbiór propozycji dla organizatorów regat jachtów
kabinowych, opracowanych przez Zespó∏ ds. Przepisów Pomiarowych Jachtów Kabino-
wych przy Komisji ˚eglarstwa Śródlądowego Polskiego Związku ˚eglarskiego.Wprowa-
dzenie niniejszych przepisów ma na celu danie organizatorom regat narzędzia, które
w sposób mo˝liwie sprawiedliwy podzieli jachty na grupy o podobnych mo˝liwościach
nautycznych (regaty w klasach) lub pozwoli na prowadzenie jednej klasyfikacji dla ró˝-
norodnych jachtów (regaty w formule wyrównawczej). W przypadku regat w klasach,
podstawą do podzia∏u jachtów jest obliczenie wspó∏czynnika Vi w klasach turystycznych
oraz odpowiednie przepisy klasowe dla klas sportowych i monotypowych.W przypad-
ku regat w formule wyrównawczej stosuje się jedynie wspó∏czynnik Vi.

UWAGA:
Wykorzystywanie opisanych tu zasad i przepisów zale˝y jedynie od uznania
organizatorów regat oraz w ˝aden sposób nie umniejsza ich prawa do two-
rzenia dodatkowych klas czy prowadzenia odrębnych klasyfikacji dla typów
jachtów szczególnie licznie reprezentowanych na danym akwenie (Venus,
Orion, itd.) lub grup jachtów o zbli˝onym Vi – np. przeprowadzenie podzia-
∏u na większą ilość klas, czy te˝ powo∏ywanie innych klas określonych przepi-
sami odpowiednich stowarzyszeƒ i związków klas (Skippi 650, SRD 24, Ome-
ga, itd.)

Kolegom, którzy zdecydowali się na wykorzystywanie niniejszych przepisów, zwracamy
uwagę na następujące zmiany w stosunku do edycji 2007:

1. Zablokowanie zmian przepisów na 4 lata - ewewntualne poprawki lub uzupe∏nienia
mogą być spowodowane jedynie względami bezpieczeƒstwa lub oczywistymi b∏ędami.
2. Wprowadzenie nowej poprawki na wysokość w kabinie.
3. Uzupe∏nienie wzoru na powierzchnię foka.
4. Uściślenie definicji ˝agla kompozytowego.
5. Zmiana wspó∏czynników we wzorze na obliczenie Vp.
6. Wprowadzenie sztywnej zasady Vi dla jachtów klas monotypowych i ograniczonych 

w regatach w formule wyrównawczej.
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Odpowiedni podzia∏ jachtów na klasy jest warunkiem niezbędnym sportowej
walki oraz dobrej zabawy dla wszystkich zawodników. Proponujemy w regatach jachtów
kabinowych powo∏ywanie następujących klas jachtów turystycznych:

KLASY TURYSTYCZNE

Podzia∏ na klasy w kategoriach jachtów turystycznych jest ustalany na podstawie warto-
ści granicznych wspó∏czynnika Vi, który wyra˝a w∏aściwości nautyczne jachtu (wed∏ug
formu∏y pomiarowej PZ˚ 2009 - 2012).

– Klasa turystyczna T-1
– Klasa turystyczna T-2
– Klasa turystyczna T-3

KLASA TURYSTYCZNO – REGATOWA

– Klasa TR 

Zasady ogólne

Stosowanie niniejszych przepisów, a zw∏aszcza formu∏y wyrównawczej, wymaga od or-
ganizatorów zwiększonego wysi∏ku organizacyjnego. Nale˝y zebrać dane o wszystkich
jachtach, policzyć wspó∏czynniki Vi i ewentualnie (w regatach w formule wyrównawczej)
zmierzyć czasy rzeczywiste oraz obliczyć czasy skorygowane celem ustalenia klasyfika-
cji. Dlatego proponujemy następujące procedury postępowania:

a. Jacht zg∏aszany do regat musi podać, w jakiej klasie zamierza startować.
b. W przypadku, gdy zawodnik nie wie, w jakiej klasie mieści się jego jacht, powinien

wype∏nić kwestionariusz pomiarowy i dostarczyć go do Biura Regat, które jest obo-
wiązane obliczyć Vi jachtu.

c. Organizator regat powinien umo˝liwić zawodnikom dokonanie przed regatami po-
miarów jachtów.

d. Organizator regat powinien powo∏ać Komisję Pomiarową wyposa˝oną w stosowny
sprzęt do prowadzenia pomiarów jachtów i weryfikacji oświadczeƒ zawartych
w kwestionariuszach pomiarowych, która będzie w myśl przepisu 64.3.b PR˚ 2009
– 2012 w∏adzą odpowiedzialną za wydawanie interpretacji przepisu.

e. Komisja Pomiarowa nie musi sprawdzać wszystkich jachtów, a jedynie przeprowa-
dza wyrywkowo kontrolę dla sprawdzenia faktycznych parametrów jachtów, ze
szczególnym uwzględnieniem czo∏owych jachtów.

f. Instrukcja ˝eglugi regat powinna zawierać procedurę pomiaru i inspekcji jachtów.

II. Przepisy Pomiarowe Jednokad∏ubowych Jachtów Kabinowych

I. Podzia∏ jachtów na klasy w regatach jachtów kabinowych



5

Dla organizatorów regat, którzy nie posiadają odpowiednio wyposa˝onych Komisji Po-
miarowych, podajemy orientacyjną tabelę przybli˝onych wspó∏czynników Vp dla typo-
wych jachtów. Dla prawid∏owego podzia∏u na klasy tak uzyskane Vp nale˝y pomno˝yć
przez sumę poprawek dla danego jachtu celem wyliczenia Vi.

Protesty techniczne
W przypadku protestów technicznych Komisja Pomiarowa powinna zmierzyć parame-
try jachtu i obliczyć Vi na podstawie wyników pomiarów. Jeśli tak wyliczone Vi jest in-
ne, ni˝ podane przez zawodnika, to:

w regatach rozgrywanych w klasach – zawodnik zostaje zdyskwalifikowany ze wszystkich do-
tychczas rozegranych wyścigów, o ile jego rzeczywiste Vi lokuje go w innej klasie, ni˝
startuje; jeśli zaś mieści się w granicach klasy, do której się zapisa∏, nie ponosi ˝adnych
konsekwencji.

w regatach w formule wyrównawczej – zawodnik nie ponosi konsekwencji, o ile jego Vi wy-
nikające z pomiarów, jest mniejsze od zadeklarowanego (wyniki jednak liczymy zgodnie
z deklaracją); w przypadku odwrotnym (Vi wynikające z pomiarów jest większe od za-
deklarowanego) zawodnik zostaje zdyskwalifikowany ze wszystkich dotychczas rozegra-
nych wyścigów.

UWAGA:
Wprowadza się zmiany i uzupe∏nienia do PR˚ 2009 - 2012, które stają się
integralną częścią instrukcji ˝eglugi regat.

1. Sprawdzanie kontrolne wyposa˝enia (inspekcja) jachtu i pomiary kontrolne:
– jacht lub jego wyposa˝enie mogą podlegać sprawdzeniu w dowolnym czasie dla
potwierdzenia zgodności z przepisami pomiarowymi jednokad∏ubowych jachtów
kabinowych „Formu∏a PZ˚ 2009 - 2012“ i instrukcją ˝eglugi;
– na wodzie jacht mo˝e być poinstruowany przez komisję regatową, aby uda∏ się
natychmiast do miejsca przeznaczonego na inspekcję lub dla prowadzenia pomia-
rów jachtów;
– niezale˝nie od przyczyn, niewykonanie powy˝szego lub odmowa poddania jachtu
pomiarom, będzie skutkowa∏o wnioskiem Komisji Pomiarowej o dyskwalifikację
jachtu.

2. Przepisy art. 61 i art. 63 PR˚ 2009 - 2012 zostają zmodyfikowane następująco:
– przy proteście pomiarowym jachtu sk∏adanym na wodzie, komisja regatowa po-
winna przyjąć taki protest, a następnie przy najbli˝szej dogodnej sposobności, np.
po ukoƒczeniu serii wyścigów przez jacht protestowany, doprowadzić go pod nad-
zorem w miejsce pomiaru;
– obowiązkiem protestującego jest niezw∏oczne stawienie się w miejscu pomiaru
celem wniesienia ewentualnych op∏at pokrywających koszty protestu (np. dźwig);
niedope∏nienie tego obowiązku przez protestującego jest równoznaczne z wycofa-
niem protestu;
– protest pomiarowy zostanie uznany za wa˝ny, gdy zostanie z∏o˝ony w formie pi-
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semnej i wp∏ynie do Komisji Protestowej zgodnie z wymogami PR˚ 2009-2012
w czasie określonym instrukcją ˝eglugi.

Formu∏a Pomiarowa PZ˚ ustala kryteria, które musi spe∏niać jacht, aby móg∏ zostać za-
kwalifikowany do jednej z klas „T”.

2.1.1. Warunki ogólne

a. Jacht mo˝e być wyposa˝ony w dowolny rodzaj miecza, z tym, ˝e miecz w górnym
po∏o˝eniu nie mo˝e wystawać ze skrzynki mieczowej lub na sta∏e przymocowanego
do dna jachtu falszkila więcej ni˝ 20 cm.

b. Jachty o d∏ugości powy˝ej 5,5 m zbudowane w roku 2001 lub później muszą posia-
dać trójpoziomowy kokpit. Minimalne wymiary takiego kokpitu podano w formie
rysunku w rozdziale V niniejszych przepisów.

c. Dopuszcza się stosowanie pasów balastowych zamocowanych w obrębie kokpitu.
Zabrania się u˝ywania innych urządzeƒ umo˝liwiających wysunięcie cię˝aru lub ko-
gokolwiek z za∏ogi na zewnątrz burt (trapezy, deski balastowe, itd.)

d. Jachty mogą stosować tylko o˝aglowanie podstawowe dla danego typu jachtu –
u˝ywanie genakera i spinakera jest zabronione.

e. W klasach turystycznych wymagana jest za∏oga minimum dwuosobowa.

f. Jacht musi spe∏niać wymóg stateczności początkowej wed∏ug podanej ni˝ej tabeli.
Pomiar wykonywany jest poprzez umieszczenie obcią˝nika 20 kg w najszerszym
miejscu kad∏uba na wytyku o d∏ugości 2,25 m. Ostateczny pomiar jest średnim wy-
nikiem z pomiaru na obu burtach. Pomiar dokonywany jest przy ca∏kowicie podnie-
sionym mieczu.

Warunki pomiaru

Podczas pomiarów stateczności początkowej jacht powinien spe∏niać następujące wa-
runki:

a. takie same wyposa˝enie oraz jego rozmieszczenie jak w trakcie wyścigu – wyjątek
stanowią ˝agle, które wraz z szotami oraz bomami mogą znajdować się w ˝agielkoi;

b. miecze i p∏etwy balastowe podnoszone powinny znajdować się w pozycji najwy˝-
szej (z uwzględnieniem zapisów punktu 2.1.1 a), z wyjątkiem p∏etw podnoszonych,
które konstrukcyjnie przewidziano jako blokowane w najni˝szej pozycji w sposób
trwa∏y w trakcie ˝eglugi.

2.1. Klasy turystyczne
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2.1.2. Warunki zabudowy wn´trza

UWAGA:
W przypadku jachtów wybudowanych do koƒca roku 2006 nale˝y 
stosować warunki   zabudowy wnętrza określone w rozdziale nr V.
Od roku 2017 wszystkie jachty muszą spe∏niać warunki podane powy˝ej.

D∏ugość jachtu [m] Przechy∏ dopuszczalny

do 5,0 150

powy˝ej 5,00 do 5,50 100

powy˝ej 5,50 do 6,00 8,50

powy˝ej 6,00 do 6,50 7,50

powy˝ej 6,50 do 7,00 6,50

powy˝ej 7,00 do 7,50 5,50

powy˝ej 7,50 do 8,00 5,00

powy˝ej 8,00 do 8,50 4,50

powy˝ej 8,50 do 9,00 4,00

powy˝ej 9,0 3,50

D∏ugość jachtu [m] do 5,49 m
od 5,50 m
do 5,99 m

od 6,00 m
do 6,49 m

od 6,50 m
do 6,99 m

od 7,00 m
do 7,99 m od 8,00 m

1. Liczba koji (min.) 2 3 4 4 4 5

2. Pow. komunikacyjna
(min.)

0,30 m2 0,40 m2 0,45 m2 0,50 m2 0,60 m2 0,70 m2

3. WysokoÊç nad pow. 
komunikacyjnà (min.)

1,15 m 1,25 m 1,35 m 1,45 m 1,55 m 1,75 m

4. D∏ugoÊç miejsc       
do siedzenia (min.)

1,20 m 1,40 m 1,60 m 1,80 m 2,00 m 2,40 m

5.  ̊a d n a z wolnych od z a b u -
dowy powierzchni burt            
w cz´Êci mieszkalnej nie
mo˝e byç wi´ksza ni˝ 1,50
m2. Wzd∏u˝niki, pok∏adniki
czy inne wzmocnienia lub
elementy konstrukcyjne ja-
chtu nie sà uwa˝ane za z a -
budow´ wn´trza.
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2.1.3. Dopuszczenie warunkowe

Poniewa˝ jachty klas turystycznych mogą posiadać zabudowę wnętrza, której architek-
tura mo˝e być zgodna z upodobaniami armatora i niekoniecznie zgadzać się w pe∏ni
z powy˝szymi wymogami, Komisja Pomiarowa regat mo˝e dopuścić taki jacht do regat
w grupie jachtów turystycznych po stwierdzeniu, ˝e:

a. Jacht zosta∏ zbudowany najpóźniej w roku 2001.

b. Jacht posiada bogatą zabudowę wnętrza: szafki, jaskó∏ki, pó∏ki, koje, kambuz, stó∏ i in-
ne elementy (np.WC, itp.) na sta∏e zamocowane i związane z kad∏ubem jachtu.

c. Jacht spe∏nia przynajmniej cztery z podanych pięciu warunków zabudowy wnętrza.

2.1.4. Podzia∏ na klasy

Jachty spe∏niające powy˝sze wymagania są klasyfikowane do odpowiedniej dla nich kla-
sy na podstawie wyniku obliczenia w∏aściwego im wspó∏czynnika Vi wed∏ug następują-
cego podzia∏u:

UWAGA:
W przypadku uzyskania w wyniku obliczeƒ wartości Vi z dok∏adnością
większą ni˝ do dwóch miejsc po przecinku nale˝y otrzymany wynik zaokrą-
glić stosując ogólne regu∏y matematyczne.

Warunki ogólne

a. W klasie TR mogą startować jachty o Vi mniejszym lub równym 6,16.

b. Dopuszcza się stosowanie ˝agli dodatkowych.

c. Dopuszcza się stosowanie pasów balastowych zamocowanych w obrębie kokpitu.
Zabrania się u˝ywania innych urządzeƒ umo˝liwiających wysunięcie cię˝aru lub ko-
gokolwiek z za∏ogi na zewnątrz burt (trapezy, deski balastowe, itd.).

d. Wymagana jest za∏oga minimum trzyosobowa.

Klasa Wartość Vi
T1 do 4,30

T2 4,31 do 4,65

T3 4,66 do 5,10

2.2. Klasa TR (turystyczno – regatowa)



2.2.1. Warunki zabudowy wn´trza

2.3.1. Obliczanie wspó∏czynnika Vp – podstawowego

Gdzie:

L (m) – d∏ugość ca∏kowita

S (m2) – powierzchnia ˝agli

S = (Snw + Sgr + Ssp)/2 – dla jachtów u˝ywających ˝agli dodatkowych

lub

S = Snw – dla jachtów nie u˝ywających ˝agli dodatkowych

Snw – maksymalna powierzchnia ˝agli w kursie na wiatr
Sgr – powierzchnia grota
Ssp – powierzchnia spinakera lub genakera

D (T) – wyporność 
D = M + (0,06 L – 0,15)
M (T) – masa jachtu gotowego do regat bez za∏ogi

2.3.2. Obliczanie wspó∏czynnika Vi – indywidualny (podstawowy z uwzgl´dnieniem poprawek) 

Vi = Vp (100% + Pw + Pzan + P˝ + Pt + Pb + Pś + Pk)

9

D∏ugość jachtu [m] do 5,50 m
powy˝ej 5,50 m

do 6,50 m
powy˝ej 6,50 m

1. Liczba koji (min.) 3 3 4

2. Pow. komunikacyjna (min.) 0,30 m2 0,40 m2 0,50 m2

3. WysokoÊç nad pow. komunika- 
cyjnà (min.)

1,15 m 1,20 m 1,30 m

4. D∏ugoÊç miejsc do siedzenia 
(min.)

1,20 m 1,60 m 2,00 m

2.3. Obliczenie wspó∏czynnika Vi
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Pw – poprawka na wiek jachtu – wed∏ug poni˝szej tabeli

UWAGA:
wiek jachtu liczony jest od daty pierwszej rejestracji lub od daty znaczących
zmian konstrukcyjnych, jeśli w ich wyniku nastąpi∏a:
– zmiana d∏ugości lub szerokości jachtu;
– zmiana nawisu dziobowego;
– zmiana wysokości burt.

Pzan – poprawka na rodzaj pow. bocznego oporu: +0,5% dla miecza szybrowego
P˝ – poprawka na materia∏ ˝agli: +1% dla ˝agli kompozytowych
Pt – poprawka na materia∏ masztu: +3% za kompozytowy (węglowy)
P b – p o p r awka na urządzenia balastowe : + 0 , 5 % z a pasy balastowe, + 2 , 5 % z a t r ap e z y
Pś – poprawka na śrubę: -1,5% śruba sta∏a, -0,5% śruba sk∏adana
Pk - poprawka na wysokość kabiny. Je˝eli stosunek wysokości nad powierzchnią   
komunikacyjną do d∏ugości jachtu jest większy ni˝ 25% poprawka wynosi: - 0,25%

2.4.1. Postanowienia inne

a. W klasach turystycznych dopuszcza się u˝ywania innej energii ni˝ si∏a ludzkich mię-
śni do obs∏ugi jachtu (poza napędem), np. obs∏ugi miecza, regulacji masztu – np.
si∏ownik elektryczny, napinacz hydrauliczny, si∏ownik p∏etwy sterowej, itp.

b. Balastowanie musi być zgodne z art. 49 PR˚ 2009-2012, tzn. do dzia∏aƒ zabronio-
nych nale˝y np. „balastowanie na wantach”.

c. Ilość i sk∏ad za∏ogi podczas regat nie mo˝e się zmieniać. Jedynie w wyjątkowych sy-
tuacjach Komisja Regatowa mo˝e wyrazić zgodę na zmianę cz∏onka za∏ogi oprócz
sternika.

d. Minimalny wiek cz∏onka za∏ogi wynosi 7 lat.

e. Jachty muszą mieć na ˝aglach numery rejestracyjne lub znaki identyfikacyjne.

Wiek jachtu Klasa TR Klasa T1,T2 i T3

powy˝ej 5 lat do 7 lat -0,5% -0,5%

powy˝ej 7 lat do 10 lat -1,0% -1,0%

powy˝ej 10 lat do 15 lat -1,5% -1,5%

powy˝ej 15 lat do 20 lat -1,5% -2,0%

powy˝ej 20 lat -1,5% -2,5%

2.4. Postanowienia dodatkowe
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2.4.2. Wyposa˝enie obowiàzkowe (niezale˝nie od innych przepisów)

a. lina holownicza o d∏ugości minimum 2,5 L i średnicy minimum 8 mm;

b. kotwica dowolnego typu o masie minimum 1/400 masy jachtu z liną kotwiczną
o d∏ugości minimum 15 m i średnicy minimum 8 mm;

c. dwa wios∏a;

d. osobiste środki wypornościowe, po jednym dla ka˝dego cz∏onka za∏ogi, (zgodnie z  
art.1.2. oraz 40. I PR˚)

Mając na uwadze wielką ró˝norodność typów jachtów, jakie ścigają się w regatach,
Zespó∏ stworzy∏ prostą formu∏ę przelicznikową dla jachtów jednokad∏ubowych, która
umo˝liwia ustalenie wyników regat na podstawie „czasu skorygowanego”. Polega to
na przeliczeniu rzeczywistego czasu pokonania dystansu wyścigu przez jachty przez in-
dywidualny wspó∏czynnik Vi obliczony dla ka˝dego jachtu. Formu∏a ta prowadzi do wy-
∏onienia jednego zwycięzcy regat spośród ca∏ej flotylli ró˝norodnych jachtów. Warun-
kiem stosowania tej formu∏y jest pomiar czasu ka˝dego jachtu, wspólna trasa oraz
wspólny start wszystkich uczestników. Poniewa˝ proponowana formu∏a wyrównawcza
jest bardzo prosta i uzyskane tą drogą wyniki nie są w pe∏ni miarodajne, dlatego regaty
nale˝y rozgrywać raczej w klasach, zaś klasyfikację wed∏ug formu∏y wyrównawczej sto-
sować jako dodatkową. Ponadto zaleca się, aby regaty w formule wyrównawczej rozgry-
wać w dwóch kategoriach jachtów: jachty stosujące ˝agle dodatkowe i jachty nie stosu-
jące ˝agli dodatkowych.

UWAGA: Vi jachtów klas ograniczonych i monotypowych mających swoje sto-       
warzyszenia (związki klas) równe jest Vp obliczonemu na podstawie wymiarów
podanych w przepisach klasowych.W szczególności dotyczy to klas: Sympathy 600,
Skippi 650, Delphia 24 Sport, ˚agle500, Omega Sport i Standard, Micro P, R i C.

3.1.1. Obliczanie wspó∏czynnika VÊ (Êredniego)

VÊ = (ΣVi)/n

ΣVi – suma wspó∏czynników jachtów startujących w danych regatach obliczona
wed∏ug wzoru z punktu 2.3

n – liczba jachtów startujących w regatach

UWAGA:
obliczając powy˝sze wielkości nale˝y brać pod uwagę tylko te jachty, które
ukoƒczy∏y wyścig nawet je˝eli po przekroczeniu linii mety zosta∏y zdyskwa-
lifikowane (jeśli regaty sk∏adają się z serii wyścigów wartość Vś oraz n mo-
˝e być inna dla ka˝dego wyścigu).

III. Regaty wed∏ug formu∏y wyrównawczej

3.1. Obliczenie czasu skorygowanego
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3.1.2. Obliczanie Wsk (indywidualny wspó∏czynnik korygujàcy) 

Wsk = Vi/VÊ

3.1.3. Obliczanie czasu skorygowanego 

Tsk = Tr x (Wsk)
Tsk – czas skorygowany
Tr – czas, w jakim dany jacht przeby∏ trasę wyścigu

D¸UGOÂå POMIAROWA: L – mierzona jest między pionami umieszczonymi na zewnątrz
najdalej wysuniętych elementów jachtu (∏ącznie ze sta∏ym bukszprytem i wystrza∏em),
bez urządzenia sterowego, pantografu i koszy, o ile nie s∏u˝ą do prowadzenia i mocowa-
nia takielunku.

SZEROKOÂå POMIAROWA: B – mierzona jest pomiędzy pionami umieszczonymi na ze-
wnątrz sta∏ych elementów jachtu najdalej wysuniętych od p∏aszczyzny symetrii jachtu.

UWAGA:
do pomiaru L i B nie wlicza się listew odbojowych, o ile ich grubość
nie przekracza 5 cm. Ko∏nierze przed∏u˝ające linię wodną jachtu wlicza się
do pomiaru bez względu na ich wymiar.

WYSOKOÂå WOLNEJ BURTY: F – mierzona jest na obszarze od dziobu 3/4 L, od po-
wierzchni wody do punktu przecięcia poszycia z pionem przesuniętym o 10 cm od po-
szycia burty w miejscu pomiaru w kierunku prostopad∏ym do p∏aszczyzny symetrii jach-
tu.

POWIERZCHNIA ˚AGLI PODSTAWOWYCH:  S – wynika z sumowania powierzchni rzeczy-
wistej jednocześnie niesionych przez jacht ˝agli podstawowych, przy czym do ˝agli pod-
stawowych zalicza się ˝agle zamocowane przynajmniej dwoma rogami do sta∏ych frag-
mentów jachtu. ˚agiel przedni musi spe∏niać przepisy 50.4 i 54. PR˚ 2009-2012.

1. Do ˝agli podstawowych zalicza się powierzchnię rzutu masztu na p∏aszczyznę syme-  
trii jachtu, gdy powierzchnia ta jest większa ni˝ 10% powierzchni grota.

2. Do ˝agli g∏ównych zalicza się powierzchnię rzutu bomu na p∏aszczyznę symetrii
jachtu, gdy powierzchnia ta jest większa ni˝ 5% powierzchni grota.

3. Do ˝agli podstawowych zalicza się powierzchnię rzutu owiewki foka na p∏aszczyznę
symetrii jachtu, gdy powierzchnia ta jest większa ni˝ 0,20 m2.

4. Pomiar ˝agli musi być wykonany w sposób pokazany w punktach: 5.4.1. i  5.4.2.

5. Powierzchnia pomiarowa ˝agli typu grot musi być liczona wed∏ug następującego

IV. Definicje i okreÊlenia oraz metody pomiarów



13

wzoru:
SMGV=P x (HB + 2xMGT + 3xMGU + 4xMGM + 4xMGL + 2xE)/16

6. Powierzchnia pomiarowa ˝agli typu fok musi być liczona wed∏ug następującego
wzoru:

SMF = 0,5 x JL x LP
Je˝eli maksymalna wysokość ugięcia liku dolnego foka przekracza 7% odcinka "a"--"e"
w punkcie: 5.4.2 to do powierzchni pomiarowej foka dodaje się powierzchnię fartucha
liku dolnego licząc jak poni˝ej:

SMF = ( 0,5 x JP x LP ) + ( 0,5 x ["a"--"e"] x HP )

HP oznacza strza∏kę ugięcia liku dolnego foka,
"a"--"e" oznacza d∏ugość liku dolnego- odleg∏ość pomiędzy punktem pomiarowym
rogu  halsowego i punktem pomiarowym rogu szotowego  - punkt: 5.4.2.

7. „˚agiel kompozytowy to ka˝dy ˝agiel, który jest wykonany inaczej ni˝ z p∏atów jed-
nowarstwowej miękkiej tkaniny poliestrowej lub bawe∏nianej (zgodnie z definicjami
rozdz. G Przepisów Pomiarowych Sprzętu ˚eglarskiego 2009-2012)”  ˚agiel będzie 
uznany za kompozytowy jeśli posiada choć jeden ca∏y bryt wykonany z materia∏u  
kompozytowego. Je˝eli ˝agiel posiada wzmocnienia, kieszenie listew, okna, uszty
wnienia, obszycia i dodatki z materia∏u kompozytowego to muszą być wykonane 
zgodnie z określeniami i rysunkami Przepisów Pomiarowych Sprzętu ˚eglarskiego
2009-2012.

UWAGA: Wyznaczenie punktów pomiarowych na rogach ˝agli oraz sposób 
prowadzenia pomiaru jest opisany w „Przepisach Pomiarowych Sprzętu 
˚eglarskiego 2009-2012” 

POWIERZCHNIA ˚AGLI DODATKOWYCH: Sd – wynika z obmiaru powierzchni rzeczywi-
stej ˝agli dodatkowych, przy czym do ˝agli dodatkowych zalicza się ˝agle zamocowane
do sta∏ych fragmentów jachtu jednym rogiem.

1. Pomiar ˝agli dodatkowych musi być wykonany w sposób pokazany w punktach:
5.4.3 i  5.4.4.

2. Powierzchnia pomiarowa ˝agla typu spinaker musi być obliczona wed∏ug następują-
cego wzoru:

SMS = 0,82 x SL x (SMG+SF)/2

3. Powierzchnia pomiarowa ˝agla typu genaker musi być obliczona wed∏ug następują-
cego wzoru:

SB = 0,75 x (SL1+SL2)/2 x (SMG+SF)/2
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UWAGA: Wyznaczenie punktów pomiarowych na rogach ˝agli oraz sposób
prowadzenia pomiaru jest opisany w „Przepisach Pomiarowych  Sprzętu 
˚eglarskiego 2009 - 2012”

GENAKERBOM, SPINAKERBOM, WYTYK

1. Maksymalna d∏ugość spinakerbomu nie mo˝e być większa ni˝ 120% odleg∏ości mie-
rzonej po prostej między punktem przecięcia się przedniej krawędzi masztu z po-
szyciem pok∏adu a punktem przecięcia się sztagu z powierzchnią poszycia pok∏adu.

2. Maksymalna d∏ugość czynna genakerbomu (mierzona od dziobu do najdalej wysu-
niętego punktu genakerbomu) nie mo˝e przekraczać 75% odleg∏ości po prostej   
między punktem przecięcia się przedniej krawędzi masztu z poszyciem pok∏adu 
a punktem przecięcia się sztagu z powierzchnią poszycia pok∏adu. Dopuszcza się 
wychylanie genakerbomu na boki w granicach ±45 stopni.

3. Dopuszcza się stosowanie wytyku foka, który, gdy jest stosowany, jednym koƒcem
musi być zamocowany do masztu przedniego – zgodnie z pkt. 50.2 PR˚ 2009-2012.

MASA JACHTU – jest to masa jachtu bez za∏ogi, przygotowanego do regat. Do masy jach-
tu nie wlicza się:

1. balastu, o ile nie jest zamocowany w sposób uniemo˝liwiający jego wyjęcie lub prze-     
sunięcie w trakcie wyścigu;

2. wyposa˝enia osobistego za∏ogi oraz prowiantu (∏ącznie) w ilości przekraczającej
20 kg na osobę;

3. przedmiotów nie będących w sposób oczywisty wyposa˝eniem jachtu lub wyposa-
˝eniem turystycznym;

4. narzędzi i części zapasowych;

5. silnika przyczepnego, o ile w trakcie wyścigów zmienia miejsce przechowywania.

UWAGA: Przepisy punktu „Masa jachtu” ustępy 2, 3 i 4 nale˝y stosować 
jedynie  w przypadkach, gdy zachodzi podejrzenie wykorzystywania wymie   
nionych tam przedmiotów jako balastu (nie jest konieczne wypakowywanie 
jachtu w trakcie pomiaru wagi, o ile takie podejrzenie nie zachodzi).

MIEJSCE DO LE˚ENIA – jest to sztywna p∏aszczyzna pozioma ograniczona sta∏ymi ele-
mentami jachtu, umieszczona w jego wnętrzu. D∏ugość koi wynosi min. 1,85 m.
Minimalna szerokość koi pojedynczej wynosi w nogach 0,35 m, u wezg∏owia 0,55 m
i w 1/2 d∏ugości 0,45 m. Minimalna szerokość koi podwójnej wynosi w nogach 0,45 m
oraz od wezg∏owia do 1/3 d∏ugości 0,90 m. Przestrzeƒ nad koją wolna od zabudowy mu-
si wynosić min. 0,85 m – na obszarze 0,40m x 0,40 m u wezg∏owia oraz min. 0,35 m
na pozosta∏ym obszarze (pomiar bez materaca). Nie dopuszcza się koi wykonanych ze
stela˝y obciągniętych brezentem, siatką lub z innych elastycznych materia∏ów.
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POWIERZCHNIA KOMUNIKACYJNA: Pk – jest to p∏aszczyzna jachtu, której ˝aden z wy-
miarów poziomych nie mo˝e być mniejszy od 0,30 m, nad którą przestrzeƒ wolna od za-
budowy musi mieć wysokość komunikacyjną Hk.

WYSOKOÂå KOMUNIKACYJNA: Hk – jest to wysokość pod pok∏adem, mierzona nad
p∏aską powierzchnią pod∏ogi, o wymiarach zgodnych z wymaganą powierzchnią komuni-
kacyjną. Je˝eli w takiej powierzchni znajdą się elementy konstrukcyjne (np. wręgi lub
denniki) to pomiar będzie prowadzony od górnych powierzchni tych elementów.

SUMARYCZNA D¸UGOÂå MIEJSC DO SIEDZENIA – jest to p∏aszczyzna pozioma o wymia-
rach min. 0,40 m x 0,40 m umieszczona wewnątrz jachtu, nad którą wolna od zabudo-
wy przestrzeƒ musi mieć wysokość 0,85 m – pomiar bez materacy. Miejsce do siedze-
nia musi przylegać do obrysu powierzchni komunikacyjnej i mo˝e być fragmentem miej-
sca do le˝enia (koi).

Dla jachtów zbudowanych przed rokiem 2007.
Poni˝sze warunki mają zastosowanie do roku 2017 pod warunkiem, ˝e w okresie
od 1 stycznia 2006 do momentu pomiaru jacht nie zosta∏ przebudowany w zakresie
określonym poni˝szą tabelą lub zakresem określonym w punkcie 2.3.2.W takim przy-
padku nale˝y stosować tabelę aktualną podaną w punkcie 2.1.2.

V. Informacje dodatkowe

5.1. Warunki zabudowy wn´trza

D∏ugość jachtu [m] do 5,50 m
powy˝ej 5,50 m

do 6,50 m
powy˝ej 6,50 m

1. Liczba koji (min.) 3 3 4

2. Pow. komunikacyjna (min.) 0,30 m2 0,45 m2 0,60 m2

3. WysokoÊç komunikacyjna Hk (min.) 1,20 m 1,25 m 1,35 m

4. D∏ugoÊç miejsc do siedzenia 
(min.)

1,20 m 1,60 m 2,00 m

5. ˚adna z wolnych od zabudowy
powierzchni burt w cz´Êci mie-
szkalnej nie mo˝e byç wi´ksza 
ni˝ 1,50 m2. Wzd∏u˝niki, pok∏a-
dniki czy inne wzmocnienia lub
elementy konstrukcyjne jachtu
nie sà uwa˝ane za zabudow´
wn´trza
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5.2. Minimalne wymiary kokpitu trójpoziomowego
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Typ jachtu Snw
(m2)

Ssp
(m2)

Sgr
(m2)

S (m2) KLW
(m)

M (t) Vp Klasa

Conrad 20 15,50 15,50 6,00 0,90 3,98 T1
Nash 20 17,00 17,00 6,12 1,05 4,05 T1
Bez 4 15,00 15,00 5,35 0,60 4,11 T1
Venus 19,00 19,00 6,53 1,35 4,11 T1
Mak 606 16,50 16,50 6,05 0,90 4,08 T1
Sportlake 660 19,50 19,50 6,60 1,45 4,12 T1
Conrad 600 18,50 18,50 6,10 1,10 4,16 T1
Sasanka 600 Viva 18,20 18,20 5,90 0,95 4,20 T1
Foka 15,50 15,50 5,45 0,60 4,17 T1
Pegaz 600 18,00 18,00 6,00 0,95 4,19 T1
Pegaz 620 18,00 18,00 6,20 0,95 4,20 T1
Tes 550 Master 19,80 19,80 5,75 1,05 4,29 T1
Sportina 600 18,00 18,00 6,05 0,88 4,24 T1
Haber 660 21,00 21,00 6,60      1,35 4,28 T1
Tes 660 RT 21,00 21,00 6,60 1,35 4,28 T1
Orion 16,00 16,00 5,93 0,65 4,21 T1
Jumper 19 18,00 18,00 5,85 0,80 4,28 T1
Sun Fast 20 18,50 18,50 6,10 0,90 4,27 T1
Calibra Family (maszt 7,7) 19,30 19,30 6,23 1,00 4,29 T1
Sasanka Janmor 20 21,00 21,00 6,16 1,15 4,36 T2
Corvette 600 19,00 19,00 5,97 0,90 4,31 T2
K∏obuk 22 (Focus) 19,80 19,80 6,50 1,10 4,29 T1
Sasanka 660 21,30 21,30 6,60 1,30 4,33 T2
Corvette 650 21,30 21,30 6,48 1,28 4,33 T2
Sportina 682 (maszt 8 m) 20,50 20,50 6,80 1,25 4,29 T1
Beryl (ZoÊka) 20,00 20,00 6,55 1,10 4,31 T2
Erma 630 22,00 22,00 6,30 1,25 4,40 T2
Optima 22 (Tes 690) 22,00 22,00 6,90 1,35 4,37 T2
Saturn 21                      * 21,50 21,50 6,37 1,20 4,38 T2
Tes 678 BT 23,00 23,00 6,80 1,45 4,41 T2
Pegaz 696 25,00 25,00 6,96 1,80 4,44 T2
Sasanka 620 21,00 21,00 6,20 1,03 4,42 T2
Sportina 595 19,80 19,80 5,95 0,85 4,42 T2
Tango 780 Family 25,50 25,50 7,80 2,20 4,39 T2
Polo (Micro) 18,50 18,50 5,50 0,65 4,44 T2
Erma 670 22,00 22,00 6,70 1,25 4,41 T2
Sportlake 730 23,50 23,50 7,35 1,60 4,41 T2
Sportina 597 19,80 19,80 5,97 0,80 4,46 T2
Laguna 707 (730) 27,00 27,00 7,24 2,10 4.50 T2

5.3. Tabela wspó∏czynników Vp dla jachtów seryjnych/ typowych
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Typ jachtu Snw
(m2)

Ssp
(m2)

Sgr
(m2)

S (m2) KLW
(m)

M (t) Vp Klasa

Pegaz 737 27,20 27,20 7,50 2,20 4,49 T2
Tango 720 Family 25,50 25,50 7,20 1,80 4,48 T2
Rykoszet (Micro) 18,50 18,50 5,50 0,61 4,48 T2
Sasanka 700 VIVA 23,50 23,50 7,00 1,45 4,45 T2
Sportina 620 (Jantar) 21,00 21,00 6,20 0,92 4,49 T2
Princessa 23,00 23,00 6,50 1,20 4,51 T2
Flyer 3G Club 18,00 18,00 6,00 0,62 4,45 T2
Micro C bez spinakera 18,50 18,50 5,50 0,56 4,53 T2
Mors 23,00 23,00 7,00 1,20 4,53 T2
Saturn 720 T (maszt 9 m) 26,00 26,00 7,21 1,60 4,58 T2
Skalar 23,00 23,00 6,48 1,05 4,59 T2
Joker 785 29,00 29,00 7,85 2,30 4,59 T2
Mak 707 23,00 23,00 7,10 1,20 4,54 T2
Flyer 620 21,00 21,00 6,20 0,80 4,58 T2
Sportina 680 (maszt 9 m) 24,00 24,00 6,80 1,20 4,60 T2
Calibra 620 (maszt 8,7 m) 23,50 23,50 6,23 1,00 4,65 T2
Focus 650 23,50 23,50 6,57 1,08 4,61 T2
Majestick 24 Week. 24,50 24,50 7,28 1,35 4,59 T2
VIS 65 22,50 22,50 6.50 0,95 4,61 T2
Sportina 700 (New Classic) 24,00 24,00 7,00 1,20 4,61 T2
Fortuna 23 23,50 23,50 7,20 1,20 4,58 T2
Phobos 720 26,00 26,00 7,20 1,45 4.64 T2
Akcent 670 (Armor 22) 23,00 23,00 6,70 1,00 4,63 T2
Tango 760 Be∏bot Czarter 28,50 28,50 7,60 1,90 4,67 T3
Trim 26 30,00 30,00 7,80 2,20 4,68 T3
Krak 22                         * 22,00 22,00 6,71 1,35 4,37 T2
Storm 22 Standard        * 21,50 21,50 6,57 1,11 4,43 T2
Storm 22 Sport             * 23,80 23,80 6,57 1,11 4,62 T2
Pegaz 800 (maszt 10 m) 33,00 33,00 8,00 2,60 4,77 T3
Arion 29 35,50 35,50 8,50 3,20 4,80 T3
Tango 730 turystyczne 28,00 28,00 7,30 1,50 4,77 T3
Fortuna 27 33,00 33,00 8,50 2,70 4,76 T3
Fortuna 29 35,50 35,50 9,15 3,50 4,76 T3
Solina 800 33,00 33,00 8,15 2,30 4,85 T3
Delphia 860 37,00 37,00 8,60 3,25 4,87 T3
Phila 780 32,50 32,50 7,80 2,05 4.88 T3
Solina 24 30,00 30,00 7,30 1,50 4,90 T3
Capri 820 32,00 32,00 8,20 2,00 4,88 T3
Victoria II 27,50 27,50 7,40 1,20 4,89 T3
Mak 747 30,00 30,00 7,50 1,40 4,96 T3
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Typ jachtu Snw
(m2)

Ssp
(m2)

Sgr
(m2)

S (m2) KLW
(m)

M (t) Vp Klasa

Trim 24 27,00 27,00 7,18 1,50 4,69 T3

Focus 690 25,00 25,00 6,90 1,20 4,68 T3
Tango 780 FS 28,00 28,00 7,80 1,80 4,67 T3

Twister 800 36,00 36,00 8,00 2,20 5,05 T3
Phila 880 39,00 39,00 8,80 3,00 5,03 T3

Sportina 680 RT 29,50 29,50 6,80 1,10 5,06 T3

Focus 730 31,00 31,00 7,35 1,35 5,04 T3
Tango 30 39,50 39,50 8,98 3,10 5,04 T3

Janmor 28 39,40 39,40 8,50 2,80 5,09 T3
Saturn 720 S 32,50 32,50 7,21 1,45 5,09 T3

Mors-RT 30,00 30,00 7,14 1,18 5,06 T3
Mors 870 39,00 39,00 8,70 2,80 5,07 T3

Saturn 25 34,00 34,00 7,48 1,65 5,10 T3
Tango 730 RT 30,00 30,00 7,30 1,20 5,05 T3

Tango 760 Be∏bot RT 37,00 37,00 7,60 2,00 5,16 TR

Tango 780 RT 34,00 34,00 7,80 1.70 5,09 T3
Bingo 930 41,00 41,00 9,30 3,30 5,09 T3

Twister 950 44,00 44,00 9,50 4,00 5,11 T3
Bolero 805 Be∏bot 37,00 37,00 8,05 2,30 5,07 T3

Scandinavia 26      * 31,50 31,50 7,70 2,10 4,80 T3
Mariner 31             * 39,00 39,00 9,20 3,70 4,91 T3

Laguna 29             * 37,50 37,50 8,75 3,00 4,95 T3
Skippi 750 Cruiser 30,50 30,50 7,49 1,40 4,99 T3

Mariner 24 27,00 27,00 7,18 1,50 4,69 T3

„730“ 30,00 40,00 19,00 44,50 7,30 0,90 6,18
Delphia 24 Racer 31,50 45,00 21,00 48,75 7,28 0,80 6,53

Omega Sport 18,60 11,80 19,00 24,70 6,25 0,25 5,92
Omega Standard 18,60 18,60 6,25 0,28 5,19

˚agle 500              * 15,00 10,00 20,00 22,50 0,50 0,33 5,28 TR
Micro Proto           * 18,50 19,50 12,00 25,50 5,50 0,45 5,30 TR

Sypathy 600 25,00 30,00 17,00 36,00 6,00 0,60 5,94 TR

Skipi 650 27,00 37,00 18,00 41,00 6,50 0,70 6,16 TR
Skippi 750             *
Performance

32,00 32,00 8,05 2,10 5,11 TR

Micro Cruiser         * 18,50 19,50 12,00 25,50 5,50 0.56 5,14 TR

pozycje oznaczone  *  wprowadzono w 2009 r.
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1 Nazwisko i imi´ Sternika

2 Typ jachtu

3 Nazwa jachtu

4 Nr na ˝aglu 5  Klasa, w której jacht b´dzie p∏ywa∏

6 Vp (je˝eli jest znane) 7 Vi (je˝eli jest znane)

8 Maksymalna powierzchnia ˝agli w kursie na wiatr Snw (m2)

9 D∏ugoÊç kad∏uba L (m)

10 Masa jachtu gotowego do regat M (T)

11 Maksymalna powierzchnia spinakera lub genakera Ssp (m2)

12 Powierzchnia grota Sgr (m2)

13 Wiek jachtu lub rok budowy: Pw

14 Miecz szybrowy ? Pzan (0,5%)

15 ˚agle kompozytowe ? P˝ (1%)

16 Maszt kompozytowy ? Pt (3%)

17 Pasy balastowe ? Pb (0,5%)

18 Inne urzàdzenia do balastowania Pb (2,5%)

19 Ârub´ sta∏à ? PÊ (-1,5%)

20 Ârub´ sk∏adanà ? PÊ (-0,5%)

Jacht spe∏nia wszystkie warunki ogólne i warunki zabudowy wn´trza dla   
klas: T-1, lub T-2, lub T-3, lub TR zgodnie z Formu∏à Pomiarowà PZ˚ 2007 TAK/NIE

Jacht spe∏nia warunki konstrukcyjne klasy
.......................................................

TAK/NIE

Dane do obliczenia Vp

punkty 11, 12, wype∏niç je˝eli jacht u˝ywa ˝agli dodatkowych

Dane do obliczenia Vi

Czy jacht jest wyposa˝ony w ( zaznacz punkty dotyczàce jachtu):

Dane podane przez zawodnika zostanà przeliczone wed∏ug wzoru:

OÊwiadczenie zawodnika: 

KWESTIONARIUSZ POMIAROWY

Podpis osoby zg∏aszajàcej jacht do regat
..........................................................................................................................................

21 HK / L > 0,25 ? Pk ( - 0,25%)

Czy stosunek wysokoÊci komunikacyjnej (HK) do d∏ugoÊci popmiarowej jachtu   
(L) jest wi´kszy ni˝ 25% ?

Vi = Vp (100% + Pw + Pzan + P˝ + Pt + Pb + Pś + Pk)
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SMGV=P x (HB + 2xMGT + 3xMGU + 4xMGM + 4xMGL + 2xE)/16

5.4. Pomiar powierzchni ˝agli

5.4.1. Powierzchnia pomiarowa grota
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SMF = 0,5 x JL x LP

5.4.2. Powierzchnia pomiarowa foka

Lub
SMF = ( 0,5 x JP x LP ) + ( 0,5 x ["a"--"e"] x HP )
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SB = 0,75 x (SL1+SL2)/2 x (SMG+SF)/2

5.4.3. Powierzchnia pomiarowa genakera
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SMS = 0,82 x SL x (SMG+SF)/2

5.4.4. Powierzchnia pomiarowa spinakera
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5.5. Wyznaczanie punktów pomiarowych naro˝ników ˝agli

wg „Przepisów Pomiarowych Sprzętu Źeglarskiego 2009–2012“ 
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wg „Przepisów Pomiarowych Sprzętu Źeglarskiego 2009–2012“ 
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Notaki Mierniczego
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Notatki Sternika
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