
PROTOKÓŁ 

z obrad Konferencji Pucharu Bałtyku Południowego 

Gdynia, 07 kwietnia 2018 

 

Obecni 

1. Konstantin Maleckii - Region Kaliningradzki 

2. Roman Medvedev - Region Kaliningradzki 

3. Stanisław Justyński - Region Elbląski 

4. Ryszard Seroka - Region Elbląski 

5. Henryk Malentowicz - Region Elbląski 

6. Bogusław Witkowski - Region Pomorski 

7. Andrzej Załucki - Region Pomorski 

8. Andrzej Mielicki - Region Pomorski 

9. Andrzej Szrubkowski - Region Pomorski 

 

Spotkanie rozpoczęto z piętnastominutowym opóźnieniem spowodowanym oczekiwaniem na przybycie 

przedstawiciela Regionu Zachodniopomorskiego. Uczestników spotkania powitał Bogusław Witkowski i 

przedstawił proponowaną tematykę obrad. Andrzej Szrubkowski poinformował o prowadzonych przez 

Komisję Żeglarstwa Morskiego PZŻ przygotowaniach dotyczących określenia zasad rozgrywania regat w 

klasach jachtów morskich, a w szczególności Morskich Żeglarskich Mistrzostw Polski (MŻMP) i Morskiego 

Żeglarskiego Pucharu Polski (MŻPP). Głównym celem przygotowywanych regulacji jest nadanie głównym 

regatom żeglarstwa morskiego właściwej im rangi i należnego prestiżu. Projektowane są regulacje 

dotyczące m.in. ustanowienia obowiązków w zakresie zachowania znacznie wyprzedzających terminów 

decydowania o organizatorach MŻMP i regat cyklu MŻPP oraz składania wniosków o licencję i terminów 

przyjmowania zgłoszeń. Ponieważ 4 regaty kalendarza MŻPP 2018 są tradycyjnymi pozycjami kalendarza 

PBP, należy rozważyć uwzględnienie odpowiednich zmian przepisów Regulaminu PBP. W odniesieniu do 

ewentualnych zmian Regulaminu PBP należy zająć stanowisko w odniesieniu do ogłaszonego w Regionie 

Zachodniopomorskim zastąpieniu grupy OPEN, grupą klasyfikowaną w oparciu o przepisy handicap’u NHC, 

a także zaopiniować propozycję zmiany dotychczasowego systemu obliczania punktów klasyfikacji PBP, 

proponowanym przez Andrzeja Armińskiego systemem uwzględniającym liczbę uczestników w 

poszczególnych regatach i klasach. 

Po dyskusji postanowiono odrzucić propozycję zastąpienia grupy OPEN, grupą NHC i pozostawić 

dotychczasowe zasady obliczania punktacj. Podjęto decyzję o dokonaniu następujących zmian Regulaminu 

PBP: 

- w pkt.V.2.b zmienić termin złożenia sprawozdania z regat z 14 dni, na 4 dni; treść pkt.3.2.b Deklaracji 

Organizatora Regat zmienić odpowiednio; 

- w tabeli w pkt.IV.4 zwiększyć bonifikatę z tytułu udziału jachtów Regionu Elbląskiego w regatach Regionu 

Zachodniopomorskiego oraz jachtów Regionu Zachodniopomorskiego w regatach Regionu Elbląskiego z 

dotychczasowych 10% do 12%. 

W odniesieniu do projektu Kalendarza PBP 2018 stwierdzono konieczność wyjaśnienia z organizatorami 

Pucharu Rektorów, który ze współorganizatorów jest organizatorem odpowiedzialnym; powyższe jest 

istotne z uwagi na ustalenie Regionu, któremu zostaje udzielona zgoda na przekroczenie regulaminowej 

ilości 6 regat w regionie. 



W trakcie prowadzonej dyskusji wielokrotnie wyrażane były opinie odnoszące się do jakości stosowanych 

formuł wyrównawczych lub negatywnie komentowanych przypadków startowania w grupie OPEN załóg, 

których jachty posiadają ważne świadectwa pomiarowe formuł wyrównawczych. Z uwagi na amatorski 

charakter rywalizacji oraz przyjęte, regulaminowe zasady rozgrywania regat cyklu PBP nie stwierdzono 

podstaw do ingerowania w suwerenne decyzje armatorów jachtów. Odniesiono się do występujących 

przypadków naruszania przepisów formuł wyrównawczych, przy czym w rażącym stopniu wystąpiły 

naruszenia przepisów systemu wyrównawczego ORC. Uznano, iż w znacznej części nastąpiły one w wyniku 

braku znajomości przepisów, choć w kilku przypadkach nie należy wykluczyć świadomego działania 

armatorów jachtów. Zgodnie z przyjętą przez zgromadzonych opinią ujawnione, patologiczne zjawiska są 

wynikiem nie stosowania właściwych, systemowych procedur kontrolnych wspartych przewidzianymi w 

PRŻ metodami postępowania w przypadku powzięcia przez współuczestników regat wiedzy o 

przedmiotowych naruszeniach. Postanowiono podjąć działania przełamujące niechęć uczestników regat 

do składania protestów oraz wymuszające podejmowanie obowiązujących w tym względzie czynności 

przez komisje regatowe. 

W związku z nasilającymi się próbami deprecjonowania stosowania Formuły KWR, argumentowanych jej 

domniemanym, negatywnym wpływem na rozwój systemu wyrównawczego ORC, zgromadzeni stanowczo 

zaprotestowali przeciwko prezentowanym poglądom. Przedstawiciele Regionu Elbląskiego wspierani przez 

pozostałych uczestników Konferencji PBP, złożyli wstępny wniosek o wprowadzenie Formuły KWR do 

formuł wyrównawczych akceptowanych przez PZŻ i objętych obowiązującym system nadzoru oraz 

wsparcia organizacyjnego. Formalny wniosek zostanie złożony do władz PZŻ po przygotowaniu. 

Regulamin PBP 2018, Kalendarz PBP 2018 oraz Deklaracja organizatora regat PBP, po naniesieniu 

uchwalonych zmian zostanie przekazana członkom Konferencji PBP do wiadomości i zatwierdzenia. 

 

protokołował 

Andrzej Szrubkowski 

 


