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Niniejszy dokument stanowi zbiór propozycji dla organizatorów regat jachtów kabi-
nowych, opracowany przez Zespó∏ ds. Przepisów Pomiarowych Jachtów Kabinowych
przy Komisji ˚eglarstwa Âródlàdowego Polskiego Zwiàzku ˚eglarskiego.  Wprowadzenie ni-
niejszych przepisów ma na celu danie organizatorom regat narz´dzia, które w sposób mo˝li-
wie sprawiedliwy podzieli jachty na grupy o podobnych mo˝liwoÊciach nautycznych (regaty
w klasach) lub pozwoli na prowadzenie jednej klasyfikacji dla ró˝norodnych jachtów (regaty
w formule wyrównawczej). 

Organizatorom, którzy zdecydowali si´ na wykorzystywanie niniejszych przepisów, zwracamy
uwag´ na nast´pujàce zmiany w stosunku do edycji 2009 - 2012:

Podanie definicji miecza
Podniesienie minimalnego wieku cz∏onka za∏ogi
Wprowadzenie dodatkowej poprawki dla jachtów wykonanych metodami 
jednostkowymi ( nieseryjnych)
Uproszczenie pomiarów ˝agli
OkreÊlenie  trymu pomiarowego do pomiaru statecznoÊci oraz masy jachtu
Zmiana definicji masy
Zmiana definicji koi
Zmiana tabeli poprawek na wiek jachtu
Zmiana tabeli warunków zabudowy wn´trza
Zmiana wymiarów kokpitu trójpoziomowego

Stosowane skróty:
PR˚     ( ang. RRS ) - Przepisy Regatowe ˚eglarstwa
PPS˚   ( ang. ERS ) - Przepisy Pomiarowe Sprz´tu ˚eglarskiego

Uwaga: W niniejszych przepisach nie planuje si´ ˝adnych zmian w okresie ich obowiàzywa-
nia poza nast´pujàcymi przypadkami: 
- numeracje artyku∏ów PR˚ oraz PPS˚ sà podane wed∏ug wydania  2009-2012 i mogà 

ulec przenumerowaniu tak aby dostosowaç je merytorycznie do wydania 2013-2016
- poprawki oczywistych b∏´dów
- wzgl´dy bezpieczeƒstwa
- interpretacje i uzupu∏nienia  obowiàzujàce z chwilà ich og∏oszenia 
Sk∏ad zespo∏u ds. Przepisów Pomiarowych Jachtów Kabinowych przy K˚Â PZ˚

Przewodniczàcy Jerzy Pieśniewski
Sekretarz Jarosław Bazylko
Cz∏onkowie Jerzy Kubaszewski

Wojtek Spisak
Jacek Waszczuk

Formu∏a PZ˚ 2013 - 2016
Przepisy Pomiarowe Jednokad∏ubowych Jachtów Kabinowych



4

Odpowiedni podzia∏ jachtów na klasy jest warunkiem niezb´dnym sportowej walki oraz do-
brej zabawy dla wszystkich zawodników.  Proponujemy w regatach jachtów kabinowych po-
wo∏ywanie nast´pujàcych klas jachtów: 

KKLLAASSYY TTUURRYYSSTTYYCCZZNNEE

Podzia∏ na klasy jest ustalany na podstawie wartoÊci granicznych wspó∏czynnika Vi,  który
wyra˝a w∏aÊciwoÊci nautyczne jachtu.

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

KKLLAASSAA TTUURRYYSSTTYYCCZZNNOO –– RREEGGAATTOOWWAA

– Klasa TR 

Zasady ogólne
Przepisy Pomiarowe Jednokad∏ubowych Jachtów Kabinowych nale˝y stosowaç ∏àcznie
(zw∏aszcza przy procedurach prowadzenia pomiarów) z PPS˚  z tym, ˝e w przypadku roz-
bie˝noÊci decydujàce sà okreÊlenia i definicje podane w niniejszych przepisach.  W celu
prawid∏owego stosowania niniejszych przepisów nale˝y stosowaç  nast´pujàce procedury
post´powania:

a. Osoba zg∏aszajàca jacht do regat powinna podaç, w jakiej klasie zamierza startowaç.
b. W przypadku, gdy zawodnik nie wie, w jakiej klasie mieÊci si´ jego jacht, musi   

wype∏niç kwestionariusz pomiarowy i dostarczyç go do Biura Regat, celem obliczenia VVii..
c. Organizator regat powinien umo˝liwiç zawodnikom dokonanie pomiarów jachtów.
d. Organizator regat powinien powo∏aç Komisj´ Pomiarowà wyposa˝onà w stosowny 

sprz´t do prowadzenia pomiarów i weryfikacji oÊwiadczeƒ zawartych w kwestionariu-
szach pomiarowych, która b´dzie w myÊl przepisu 64.3.b  PR˚ w∏adzà odpowiedzialnà  
za wydawanie interpretacji przepisu.

e. Komisja Pomiarowa powinna  przeprowadzaç inspekcj´ sprz´tu dla weryfikacjiparame
trów jachtów, ze szczególnym uwzgl´dnieniem najszybszych jednostek.

f. Instrukcja ˝eglugi regat powinna zawieraç procedur´ pomiaru i inspekcji jachtów.
gg.   Dla organizatorów regat, którzy nie posiadajà odpowiednio wyposa˝onych Komisji    

Pomiarowych, podajemy orientacyjnà tabel´ przybli˝onych wspó∏czynników Vp dla 
typowych jachtów.  Dla prawid∏owego podzia∏u na klasy tak uzyskane VVpp nale˝y 
pomno˝yç przez sum´ poprawek dla danego jachtu celem wyliczenia VVii..

h.   Nie dotyczy przepis 50.4 PR˚ 
i.    Nie dotyczy przepis 54 PR˚ 

II. Przepisy Pomiarowe Jednokad∏ubowych Jachtów Kabinowych

I. Podzia∏ jachtów na klasy w regatach jachtów kabinowych
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PPrrootteessttyy tteecchhnniicczznnee
W przypadku protestów technicznych Komisja Pomiarowa powinna zmierzyç parametry jach-
tu i obliczyç VVii na podstawie wyników pomiarów. JeÊli tak wyliczone VVii jest inne, ni˝ podane
przez zawodnika, to:

WW rreeggaattaacchh rroozzggrryywwaannyycchh ww kkllaassaacchh – zawodnik zostaje zdyskwalifikowany (DSQ) ze wszyst  
kich dotychczas rozegranych wyÊcigów, o ile jego rzeczywiste VVii lokuje go w innej klasie,   
ni˝  startuje; jeÊli zaÊ mieÊci si´ w granicach klasy, do której si´ zapisa∏, nie ponosi ˝adnych   
konsekwencji.
WW rreeggaattaacchh ww ffoorrmmuullee wwyyrróówwnnaawwcczzeejj – zawodnik nie ponosi konsekwencji, o ile jego VVii wy- 
nikajàce z pomiarów, jest mniejsze od zadeklarowanego (wyniki jednak liczymy zgodnie   
z deklaracjà); w przypadku odwrotnym (VVii wynikajàce z pomiarów jest wi´ksze od zade
klarowanego) zawodnik zostaje zdyskwalifikowany (DSQ) ze wszystkich dotychczas 
rozegranych wyÊcigów.

PPrroocceedduurraa kkoonnttrroollnnaa
Wprowadza si´ zmiany i uzupe∏nienia do PR˚ , które stajà si´ integralnà cz´Êcià instrukcji ˝e-
glugi.

1. Sprawdzanie kontrolne wyposa˝enia (inspekcja) jachtu i pomiary kontrolne:
– jacht lub jego wyposa˝enie mogà podlegaç sprawdzeniu w dowolnym czasie dla     

potwierdzenia zgodnoÊci z przepisami pomiarowymi i instrukcjà ˝eglugi;
– na wodzie jacht mo˝e byç poinstruowany przez komisj´ regatowà, aby uda∏ si´    

natychmiast do miejsca przeznaczonego na inspekcj´ lub dla prowadzenia pomia-   
rów jachtów;

– niezale˝nie od przyczyn, niewykonanie powy˝szego lub odmowa poddania jachtu  
pomiarom, b´dzie skutkowa∏o wnioskiem Komisji Pomiarowej o dyskwalifikacj´        
jachtu. 

2. Przepisy art. 61 i art. 63 PR˚ zostajà zmodyfikowane nast´pujàco:
– przy proteÊcie  sk∏adanym na wodzie, komisja regatowa powinna przyjàç taki   

protest, a nast´pnie przy najbli˝szej dogodnej sposobnoÊci, np. po ukoƒczeniu serii
wyÊcigów przez jacht protestowany, doprowadziç go pod nadzorem w miejsce 
pomiaru;

– protest pomiarowy zostanie uznany za wa˝ny, gdy zostanie z∏o˝ony w formie pisemnej  
i wp∏ynie do Komisji Protestowej zgodnie z wymogami PR˚ 2013-2016 w czasie okre 
Êlonym instrukcjà ˝eglugi.

2.1.1. Warunki ogólne

a.  Jacht mo˝e byç wyposa˝ony w dowolny rodzaj miecza, z tym, ˝e miecz 
w najwy˝szym po∏o˝eniu (mo˝liwym do uzyskania podczas wyÊcigu za pomocà 
urzàdzeƒ specjalnie do tego przeznaczonych) nie mo˝e wystawaç w ˝adnym miejscu,    

wi´cej ni˝ 20 cm poni˝ej dna  jachtu lub poni˝ej finkila.

2.1. Klasy turystyczne
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b.   Jachty o d∏ugoÊci powy˝ej 5,5 m zbudowane w roku 2001 lub póêniej powinny posia-   
daç trójpoziomowy kokpit co najmniej na d∏ugoÊci 0,8 m.  Minimalne wymiary 
takiego kokpitu podano w formie  rysunku w rozdziale V niniejszych przepisów (rys. 5.2).  
Jachty nie spe∏niajàce tego przepisu otrzymujà dodatkowà poprawk´ PPkkpp == ++ 00,,55%%  

c. Dopuszcza si´ stosowanie pasów balastowych zamocowanych w obr´bie kokpitu.    
Zabrania si´ u˝ywania innych urzàdzeƒ umo˝liwiajàcych wysuni´cie ci´˝aru lub kogo- 
kolwiek z za∏ogi na zewnàtrz burt (trapezy, deski balastowe, itd.)

d. Jachty mogà stosowaç tylko o˝aglowanie podstawowe dla danego typu jachtu.     
U˝ywanie ˝agli dodatkowych (np.: genakera lub spinakera) jest zabronione.

e. W klasach turystycznych wymagana jest za∏oga minimum dwuosobowa.  Minimalny 
wiek cz∏onka za∏ogi wynosi 12 lat. Osoba poni˝ej tego wieku nie jest 
liczona do wymaganej iloÊci cz∏onków za∏ogi.

22..11..22.. SSttaatteecczznnooÊÊçç jjaacchhttuu

Jacht musi spe∏niaç wymóg
statecznoÊci poczàtkowej
wed∏ug podanej obok tabeli.
Pomiar wykonywany jest po
umieszczeniu obcià˝nika 20 kg.
na wytyku o d∏ugoÊci 2,25 m.
Do pomiaru wytyk jest opierany
o listw´ odbojowa lub ko∏nierz
w najszerszym miejscu kad∏u-
ba. Ostateczny pomiar jest
Êrednim wynikiem z pomiaru na
obu burtach. Podczas pomiaru
statecznoÊci jacht musi byç w
trymie pomiarowym. 

22..11..33.. WWaarruunnkkii zzaabbuuddoowwyy wwnn´́ttrrzzaa
W przypadku jachtów zbudowanych do koƒca roku 2006 nale˝y   stosowaç warunki   zabu-
dowy wn´trza okreÊlone w rozdziale nr V.  
Od roku 2017 wszystkie jachty muszà spe∏niaç warunki podane poni˝ej.

Długość jachtu [m] Przechył dopuszczalny

do 4,99 150

od 5,00 do 5,49 100

od 5,50 do 5,99 8,50

od 6,00 do 6,49 7,50

od 6,50 do 6,99 6,50

od 7,00 do 7,49 5,50

od 7,50 do 7,99 5,00

od 8,00 do 8,49 4,50

od 8,50 do 8,99 4,00

od 9,00 3,50

Długość 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. Minimalna liczba koji 2 3 4 4 4 5

2. Minimalna powierzchnia   
komunikacyjna

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

3. Minimalna wysokoÊç nad  
pow. komunikacyjnà 

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

4. Minimalna iloÊç miejsc
do siedzenia

3 4 4 5 5 6



22..11..44.. DDooppuusszzcczzeenniiee wwaarruunnkkoowwee
Jachty turystyczne mogà posiadaç zabudow´ wn´trza, której architektura mo˝e byç zgod-
na z upodobaniami armatora i niekoniecznie zgadzaç si´ w pe∏ni z powy˝szymi wymogami,
Komisja Pomiarowa mo˝e dopuÊciç taki jacht do regat w klasie T,  po stwierdzeniu, ˝e jacht
nie spe∏nia tylko jednego z warunków podanych w tabeli, w pkt. 2.1.3 oraz spe∏nia wszystkie
poni˝sze warunki:
a. Jacht zosta∏ zbudowany najpóêniej w roku 2001.
b. Jacht posiada bogatà zabudow´ wn´trza  to znaczy, ˝e ˝adna z wolnych od zabudowy   

powierzchni burt w kabinie nie mo˝e byç wi´ksza ni˝ 1,50 m2,  
c. Wzd∏u˝niki, pok∏adniki czy inne wzmocnienia lub inne elementy konstrukcyjne jachtu 

nie sà uwa˝ane za zabudow´ wn´trza 

22..11..55.. PPooddzziiaa∏∏ nnaa kkllaassyy
Jachty spe∏niajàce powy˝sze wymagania sà klasyfi-
kowane do odpowiedniej dla nich klasy na podstawie
wyniku obliczenia w∏aÊciwego im wspó∏czynnika VVii
wed∏ug nast´pujàcego podzia∏u:

UWAGA:
Obliczonà wartoÊç VVii nale˝y 
zaokrœàgliç do dwóch miejsc po przecinku, 
stosujàc ogólne regu∏y matematyczne

22..22..11.. WWaarruunnkkii ooggóóllnnee
a. W klasie TR mogà startowaç jachty o VVii mniejszym lub równym 6,16.
b. Dopuszcza si´ stosowanie ˝agli dodatkowych.
c. Dopuszcza si´ stosowanie pasów balastowych zamocowanych w obr´bie kokpitu. 

Zabrania si´ u˝ywania innych urzàdzeƒ umo˝liwiajàcych wysuni´cie ci´˝aru lub ko-  
gokolwiek z za∏ogi na zewnàtrz burt (trapezy, deski balastowe, itd.)

d. Wymagana jest za∏oga minimum trzyosobowa. Minimalny wiek cz∏onka za∏ogi   
wynosi 12 lat. Osoba poni˝ej tego wieku nie jest liczona do wymaganej iloÊci cz∏onków 
za∏ogi.

22..22..22.. WWaarruunnkkii zzaabbuuddoowwyy wwnn´́ttrrzzaa
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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)

Długość jachtu [m] do 5,49 m
od 5,50 m
do 6,49 m

od 6,50 m

1. Minimalna liczba koji 3 3 4

2. Minimalna powierzchnia 
komunikacyjna

0,30 m2 0,40 m2 0,50 m2

3. Minimalna wysokoÊç nad powie-
rzchnià komunikacyjnàcyjnà

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

4. Minimalna iloÊç miejsc do  
siedzenia 

3 4 5



22..33..11.. OObblliicczzaanniiee wwssppóó∏∏cczzyynnnniikkaa VVpp –– ppooddssttaawwoowweeggoo

Gdzie:

LL (m) – d∏ugoÊç jachtu

SS (m2) – powierzchnia ˝agli

SS == ((SSnnww ++ SSMMGGVV ++ SSsspp))//22 – dla jachtów u˝ywajàcych ˝agli dodatkowych
lub

SS == SSnnww – dla jachtów nie u˝ywajàcych ˝agli dodatkowych

SSnnww = SMGV + SMF  ( powierzchnia ˝agli podstawowych )
SSMMGGVV– powierzchnia grota  SMMFF - powierzcnia ˝agla przedniego
SSsspp = SMS lub Ssp = SMAS ( powierzchnia ˝agli dodatkowych  )
SSMMAASS - powierzchnia genakera    SSMMSS - powierzchnia spinakera 

DD ((TT)) – wypornoÊç 
DD == MM ++ ((00,,0066 LL –– 00,,1155))
MM ((TT)) – masa jachtu 

22..33..22.. OObblliicczzaanniiee wwssppóó∏∏cczzyynnnniikkaa VVii
– indywidualny (podstawowy z uwzgl´dnieniem poprawek) 

PPww – poprawka na wiek jachtu – wed∏ug poni˝szej tabeli

UWAGA:
Wiek jachtu liczony jest od udokumentowanej daty wprowadzenia do 
u˝ytkowania lub od daty przebudowy, jeÊli w jej wyniku nastàpi∏a:
– zmiana d∏ugoÊci lub szerokoÊci jachtu;
– zmiana nawisu dziobowego;
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2.3. Obliczenie wspó∏czynnika Vi

Wiek jachtu Klasa TR Klasa T1,T2 i T3

powy˝ej 7 lat do 10 lat -0,5% -0,5%

powy˝ej 10 lat do 15 lat -1,0% -1,0%

powy˝ej 15 lat do 20 lat -1,5% -1,5%

powy˝ej 20 lat -1,5% -2,0%

VVii == VVpp ((110000%% ++ PPww ++ PPzzaann ++ PP˝̋ ++ PPtt ++ PPbb ++ PPÊÊ11++PPÊÊ22 ++ PPkk ++ PPssrr ++ PPkkpp))



PPzzaann – poprawka na rodzaj pow. bocznego oporu: ++00,,55%% dla miecza szybrowego 
PP˝̋ – poprawka na materia∏ ˝agli podstawowych: ++11%% dla ˝agli kompozytowych
PPtt – poprawka na materia∏ masztu: ++33%% za kompozytowy (w´glowy)
PPbb – poprawka na pasy balastowe: ++00,,55%%
PPÊÊ11 – poprawka na Êrub´ sta∏à silnika stacjonarnego, 

( na sta∏e zamocowanà do dna jachtu):  --11,,55%% , 
PPÊÊ22 –  poprawka na Êrub´ sk∏adanà silnika stacjonarnego, 

( na sta∏e zamocowanà do dna jachtu): - 00,,55%%
PPkk - poprawka na wysokoÊç kabiny.  Je˝eli stosunek wysokoÊci nad powierzchnià   

komunikacyjnà do d∏ugoÊci jachtu jest wi´kszy ni˝ 2255%% poprawka wynosi: -- 00,,2255%%..
PPssrr-- jachty wykonane w iloÊci mniejszej ni˝ 5 egzemplarzy danego typu (typ oznacza 

identyczne wymiary i kszta∏ty kad∏uba) otrzymujà dodatkowà poprawk´ ++ 33%%.. 
Poprawka dotyczy jachtów wyprodukowanych po 31.12. 2010 r,

PPkkpp - jachty nie posiadajàce trójpoziomowego kokpitu ( pkt. 2.1.1 b ) otrzymujà dodatkowà  
poprawk´ ++ 00,,55%% 

22..44..11.. PPoossttaannoowwiieenniiaa iinnnnee
a. W klasach turystycznych dopuszcza si´ u˝ywania innej energii ni˝ si∏a ludzkich mi´Êni

do obs∏ugi jachtu (poza nap´dem), np. obs∏ugi miecza, regulacji masztu – np.            
si∏ownik elektryczny, napinacz hydrauliczny, si∏ownik p∏etwy sterowej, itp.

b. Jachty muszà mieç na ˝aglach znaki identyfikacyjne. 

22..44..22.. WWyyppoossaa˝̋eenniiee oobboowwiiààzzkkoowwee (niezale˝nie od innych przepisów)

a. Oobiste Êrodki wypornoÊciowe, po jednym dla ka˝dego cz∏onka za∏ogi, (zgodnie z  
art.1.2 oraz 40.1  PR˚ 2013 - 2016).

Majàc na uwadze ró˝norodnoÊç typów jachtów, jakie Êcigajà si´ w regatach, Zespó∏ stworzy∏
prostà formu∏´ przelicznikowà dla jachtów jednokad∏ubowych, która umo˝liwia ustalenie wy-
ników regat na podstawie „czasu skorygowanego”. Polega to na przeliczeniu rzeczywistego
czasu pokonania dystansu wyÊcigu przez jachty przez indywidualny wspó∏czynnik Vi obliczo-
ny dla ka˝dego jachtu. Formu∏a ta prowadzi do wy∏onienia jednego zwyci´zcy regat spoÊród
ca∏ej flotylli ró˝norodnych jachtów. Warunkiem stosowania tej formu∏y jest pomiar czasu ka˝-
dego jachtu, wspólna trasa oraz wspólny start wszystkich uczestników. Poniewa˝ propono-
wana formu∏a wyrównawcza jest bardzo prosta i uzyskane tà drogà wyniki nie sà w pe∏ni mia-
rodajne, dlatego regaty nale˝y rozgrywaç raczej w klasach, zaÊ klasyfikacj´ wed∏ug formu∏y
wyrównawczej stosowaç jako dodatkowà. Ponadto zaleca si´, aby regaty w formule wyrów-
nawczej rozgrywaç w dwóch kategoriach jachtów: jachty stosujàce ˝agle dodatkowe i jachty
nie stosujàce ˝agli dodatkowych.
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2.4. Postanowienia dodatkowe

III. Regaty wed∏ug formu∏y wyrównawczej



1 0

UWAGA:  VVii jachtów klas ograniczonych i monotypowych majàcych swoje sto- 
warzyszenia (zwiàzki klas) równe jest Vp obliczonemu na podstawie wymia-   
rów  podanych w przepisach klasowych. W szczególnoÊci dotyczy to klas:   
Sympathy 600,  Skippi 650, Delphia 24 Sport, ˚agle500, Omega Sport i 
Standard, Micro.

33..11..11.. OObblliicczzaanniiee wwssppóó∏∏cczzyynnnniikkaa VVÊÊ (Êredniego)

VVÊÊ == ((SSVVii))//nn

SSVVii – suma wspó∏czynników jachtów w wyÊcigu  obliczonych wed∏ug wzoru z
punktu 2.3

nn – liczba jachtów w wyÊcigu

UWAGA:  
obliczajàc powy˝sze wielkoÊci nale˝y braç pod uwag´ tylko te jachty, które 
ukoƒczy∏y wyÊcig nawet je˝eli po przekroczeniu linii mety zosta∏y zdyskwalifiko-
wane (jeÊli regaty sk∏adajà si´ z serii wyÊcigów wartoÊç VVÊÊ oraz nn mo˝e byç in-  
na dla ka˝dego wyÊcigu).

33..11..22.. OObblliicczzaanniiee WWsskk (indywidualny wspó∏czynnik korygujàcy) 

WWsskk == VVii//VVÊÊ

33..11..33.. OObblliicczzaanniiee cczzaassuu sskkoorryyggoowwaanneeggoo 

TTsskk == TTrr xx ((WWsskk))
TTsskk – czas skorygowany
TTrr   – czas, w jakim dany jacht przeby∏ tras´ wyÊcigu

TRYM POMIAROWY: –  warunki jakie musi spe∏niaç jacht aby zostaç dopuszczonym do
prowadzenia pomiarów kontrolnych w zakresie statecznoÊci i masy.

1. Takie same wyposa˝enie oraz jego rozmieszczenie jak w trakcie wyÊcigu – wyjàtek 
stanowià ˝agle, które wraz z szotami oraz bomami mogà znajdowaç si´ w dowolnym 
miejscu jachtu;

2. Miecz musi byç w najwy˝szym po∏o˝eniu, mo˝liwym do uzyskania podczas wyÊcigu za  
pomocà urzàdzeƒ specjalnie przeznaczonych do tego celu.

3. P∏etwa sterowa z jarzmem, rumplem, przed∏u˝aczem rumpla (jeÊli u˝ywany) unieru-   
chomiona w osi pod∏u˝nej jachtu w maksymalnym dolnym po∏o˝eniu

4. Opró˝nione balasty wodne. 

3.1. Obliczenie czasu skorygowanego

IV. Definicje i okreÊlenia oraz metody pomiarów



MIECZ: –  oznacza ruchome urzàdzenie którego podstawowà funkcjà jest wp∏ywanie na dryf
jachtu.  W rozumieniu tej definicji za ruchome uznane zostanie ka˝de takie urzàdzenie, które
posiada odpowiednie mechanizmy do jego podnoszenia i opuszczania nawet jeÊli sà one
demontowane lub blokowane na czas wyÊcigu.

D¸UGOÂå JACHTU: LL –  odleg∏oÊç mi´dzy najbardziej do przodu i najbardziej do ty∏u
wysuni´tymi punktami kad∏uba jachtu z uwzgl´dnieniem ˝agli i drzewc umiejscowionych w
sposób w∏aÊciwy (∏àcznie ze sta∏ym bukszprytem i wystrza∏em), bez urzàdzenia sterowego,
pantografu,i ruchomego genakerbomu i koszy o ile nie s∏u˝à do prowadzenia i mocowania
takielunku sta∏ego. 

SZEROKOÂå: BB – najwi´ksza odleg∏oÊç pomi´dzy skrajnymi punktami burt jachtu 
UWAGA:
do pomiaru L i B nie wlicza si´ listew odbojowych i ko∏nierzy, o ile ich 
gruboÊç  nie przekracza 5 cm. Ko∏nierze przed∏u˝ajàce lini´ wodnà jachtu 
wlicza si´ do pomiaru bez wzgl´du na ich wymiar.

POWIERZCHNIA ˚AGLI PODSTAWOWYCH:  SSnnww – jest sumà  powierzchni ˝agli typu
grot i ˝agli przednich, b´dàcych ˝aglami podtawowymi. ˚agle podstawowe muszà byç zamo-
cowane przynajmniej dwoma rogami do sta∏ych fragmentów jachtu. SSnnww == SSMMGGVV ++ SSMMFF

1  Powierzchnia  ˝agla typu grot musi byç liczona wed∏ug nast´pujàcego wzoru:

SSMMGGVV==PP xx ((TTWW ++ 22xxMMGGTT ++ 33xxMMGGUU ++ 44xxMMGGMM ++ 44xxMMGGLL ++ 22xxAAEE))//1166
( wszystkie oznaczenia podano na rysunku 5.4.1 )

2. Powierzchnia ˝agla przedniego musi byç obliczona wed∏ug nast´pujàcego  wzoru:
SSMMFF == 00,,55 xx JJLL xx LLPP ( wszystkie oznaczenia podano na rysunku 5.4.2 )

6.  Je˝eli szerokoÊç górna ( JJTT ) ˝agla przedniego ( zgodnie z G.7.7 PPS˚ ) przekracza   
60 mm, to SSMMFF == 00,,55 xx JJLLss xx LLPP

4.  Maksymalna szerokoÊç ˝agla przedniego w po∏owie d∏ugoÊci liku tylnego - JJLLee
( zgodnie z G.7.2 PPS˚ ) nie mo˝e przekraczaç wartosci 55% LLPP..

5.  ˚agiel kompozytowy to ka˝dy ˝agiel, który jest wykonanych inaczej ni˝ z brytów 
wykonanych z jednej warstwy mi´kkiej tkaniny poliestrowej lub bawe∏nianej, zgod  
nie z definicjami rozdz. G PPS˚.   
˚agiel b´dzie uznany za kompozytowy jeÊli posiada choç jeden ca∏y bryt wykonany z   
materia∏u kompozytowego. Je˝eli ˝agiel posiada wzmocnienia, kieszenie listew, okna,  
usztywnienia, obszycia i dodatki z materia∏u kompozytowego to muszà byç wykonane 
zgodnie z okreÊleniami i rysunkami PPS˚. 

POWIERZCHNIA ˚AGLI DODATKOWYCH: SSsspp – wynika z sumowania powierzchni jed-
noczeÊnie niesionych przez jacht ˝agli dodatkowych, przy czym do ˝agli dodatkowych zalicza
si´ ˝agle zamocowane do sta∏ych elementów jachtu jednym rogiem.
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1. Pomiar ˝agli dodatkowych musi byç wykonany w sposób pokazany w punktach:  
5.4.3 i  5.4.4.

2. Powierzchnia  ˝agla typu spinaker musi byç obliczona wed∏ug nast´pujàcego wzoru:

SSMMSS == SSLL xx ((44xxSSMMGG++SSFF))//66

3. Powierzchnia  ˝agla typu genaker musi byç obliczona wed∏ug nast´pujàcego wzoru:

SSMMAASS == ((SSLLuu++SSLLee)) xx ((44xxSSMMGG++SSFF))//1122

GENAKERBOM, SPINAKERBOM, WYTYK

1. Maksymalna d∏ugoÊç spinakerbomu lub wytyku nie mo˝e byç wi´ksza ni˝ 120%  odle-
g∏oÊci mierzonej po prostej mi´dzy punktem przeci´cia si´ przedniej kraw´dzi masztu
z poszyciem pok∏adu, a punktem przeci´cia si´ sztagu z powierzchnià poszycia 
pok∏adu lub jej przed∏u˝eniem.

2. Maksymalna d∏ugoÊç czynna genakerbomu (mierzona od dziobu do najdalej wysuni´tego
punktu genakerbomu) nie mo˝e przekraczaç 7755%% odleg∏oÊci po prostej  mi´dzy punktem  
przeci´cia si´ przedniej kraw´dzi masztu z poszyciem pok∏adu 
a punktem przeci´cia si´ sztagu z powierzchnià poszycia pok∏adu. Dopuszcza si´ 
wychylanie genakerbomu na boki w granicach ±±4455 stopni.

3. Dopuszcza si´ stosowanie wytyku ˝agla przedniego, który, gdy jest stosowany, jednym
koƒcem musi byç zamocowany do masztu przedniego – zgodnie z pkt. . 50.2 PR˚

MASA JACHTU ((MM)) – jest to masa jachtu w trakcie regat, mierzona w trybie pomiarowym
bezpoÊrednio po wyÊcigu.

UWAGA:
Poniewa˝ w trybie pomiarowym balast wodny musi byç opró˝niony, 
cz∏onek Komisji Pomiarowej mo˝e zarzàdziç opró˝nienie wszelkich 
zbiorników, które w jego ocenie mogà pe∏niç funkcj´ balastu.

KOJA – jest to sztywna p∏aszczyzna pozioma, umieszczona w kabinie jachtu. Minimalna
d∏ugoÊç koi wynosi min. 1.85 m. Minimalna szerokoÊç koi pojedynczej to 35 cm w nogach
i 45 cm u wezg∏owia oraz 55 cm w dowolnym miejscu na odcinku od 1/2 d∏ugoÊci do
wezg∏owia. Minimalna szerokoÊç koi podwójnej wynosi w nogach 0,45 m oraz 90 cm u
wezg∏owia. WysokoÊç przestrzeni nad kojà wolna od zabudowy musi wynosiç min. 0,85 m
- na obszarze 0,40 m x 0,40 m oraz min. 0,35 m na pozosta∏ym obszarze (pomiar bez mat-
eraca). Nie dopuszcza si´ koi wykonanych ze stela˝y obciàgni´tych brezentem, siatkà lub z
innych elastycznych materia∏ów. 

POWIERZCHNIA KOMUNIKACYJNA: PPkk – jest to p∏aszczyzna jachtu, której ˝aden z wy-
miarów poziomych nie mo˝e byç mniejszy od 0,30 m, nad którà przestrzeƒ wolna od zabu-
dowy musi mieç wysokoÊç komunikacyjnà Hk.

WYSOKOÂå KOMUNIKACYJNA: HHkk – jest to wysokoÊç pod pok∏adem, mierzona nad
p∏askà powierzchnià pod∏ogi, o wymiarach zgodnych z wymaganà powierzchnià komunika-
cyjnà. Je˝eli w takiej powierzchni znajdà si´ elementy konstrukcyjne (np. wr´gi lub denniki) to 



pomiar b´dzie prowadzony od górnych powierzchni tych elementów.

MIEJSCE DO SIEDZENIA – jest to p∏aszczyzna pozioma o wymiarach min. 0,40 m
x 0,40 m umieszczona wewnàtrz jachtu, nad którà wolna od zabudowy przestrzeƒ musi mieç
wysokoÊç minimum 0,85 m – pomiar bez materacy. Miejsce do siedzenia musi przylegaç
do obrysu powierzchni komunikacyjnej i mo˝e byç fragmentem koji.

Poni˝sze warunki majà zastosowanie do roku 2017 pod warunkiem, ˝e w okresie       od 1
stycznia 2007 do momentu pomiaru jacht nie zosta∏ przebudowany w zakresie  okreÊlonym
w punkcie 2.3.2.  W takim przypadku nale˝y stosowaç tabel´ aktualnà podanà w punk-
cie 2.1.3.

V. Informacje dodatkowe

5.1. Warunki zabudowy wn´trza dla jachtów zbudowanych do 2006r.

Długość jachtu [m] do 5,50 m
powyżej 5,50 m

do 6,50 m
powyżej 6,50 m

1. Minimalna liczba koji 3 3 4

2. Minimalna pow. komunikacyjna 0,30 m2 0,45 m2 0,60 m2

3. Minimalna wys. komunikacyjna Hk 1,20 m 1,25 m 1,35 m

4. Minimalna iloÊç miejsc do
siedzenia 

3 4 5

5.2. Minimalne wymiary kokpitu trójpoziomowego [ cm]

5.3. Tabela wspó∏czynników Vp dla jachtów seryjnych / typowych

13

Od roku 2013 tabela wspó∏czynników dla jachtów seryjnych b´dzie publikowana w formie
za∏àcznika do niniejszych przepisów. Dost´pna b´dzie do pobrania ze strony: www.ppjk.pl
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5.4.1. ˚agiel typu grot 

5.4. Pomiar powierzchni ˝agli

TTWW TTWW
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5.4.2. ˚agiel przedni 
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5.4.3. Genaker
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5.4.4. Spinaker
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5.5. Wyznaczanie punktów pomiarowych naro˝ników ˝agli

wg „Przepisów Pomiarowych Sprzętu Źeglarskiego 2013–2016“ 
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wg „Przepisów Pomiarowych Sprzętu Źeglarskiego 2013–2016“ 
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6 Powierzchnia ˝agli podstawowych Snw (m2)

7 D∏ugoÊç kad∏uba L (m)

8 Masa jachtu M (T)

9 Powierzchnia spinakera lub genakera Ssp (m2)

10 Powierzchnia grota Sgr (m2)

11 Wiek jachtu lub rok budowy: PPww

12 Miecz szybrowy ? Pzan (0,5%)

13 ˚agle kompozytowe ? P˝ (1%)

14 Maszt kompozytowy ? Pt (3%)

15 Pasy balastowe ? Pb (0,5%)

16 Ârub´ sta∏à ? PÊ1 (-1,5%)

17 Ârub´ sk∏adanà ? PÊ2 (-0,5%)

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

........................................................
/ podpis zg∏aszajàcego /

Warunkowe dopuszczenie jachtu do klasy: ............ 

........................................................
/ podpis przewodniczàcego KR /

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):

Powy˝sze dane  zostanà przeliczone wed∏ug wzoru:

FORMULARZ   POMIAROWY

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

Vi = Vp (100% + Pw + Pzan + Pż + Pt + Pb + Pś1 + Pś2 + Pk + Psr + Ppk

19 Jacht nie jest jednostkà seryjnà ? Psr ( 3% )

20 Jacht bez trójpoziomowego kokpitu (pkt. 2.1.1) Ppk ( 0,5% )

1 Nazwisko i imi´ sternika:

2 Nazwa jachtu: 3       Vi:

4 Nr na ˝aglu:  5       Klasa:
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