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Ubezpieczenie żeglarza i jachtu.  



Ubezpieczenia jachtów: 
Na co powinni Państwo zwrócić uwagę 

8 najczęstszych wypadków na 
wodzie 
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8 najczęstszych wypadków na wodzie 

 

 

Miejsce 7. 

 

 

 

Pożar, Eksplozja 

 
Ubezpieczenia jachtów: Na co powinni Państwo zwrócić uwagę 

 

 



 

Ubezpieczenia jachtów: Na co powinni Państwo zwrócić uwagę 

8 najczęstszych wypadków na wodzie - Pożar 
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8 najczęstszych wypadków na wodzie 
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Wtargnięcie wody, Zatonięcie 

 
Ubezpieczenia jachtów: Na co powinni Państwo zwrócić uwagę 
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8 najczęstszych wypadków na wodzie 
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Defekty Techniczne, Złamanie masztu, 
Uszkodzenia Maszynerii 

 
Ubezpieczenia jachtów: Na co powinni Państwo zwrócić uwagę 
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Ubezpieczenia jachtów: Na co powinni Państwo zwrócić uwagę 
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Wejście na mieliznę, Sztrandowanie 
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Ubezpieczenia jachtów: Na co powinni Państwo zwrócić uwagę 

8 najczęstszych wypadków na wodzie – Wejście na mieliznę 

 



 

Ubezpieczenia jachtów: Na co powinni Państwo zwrócić uwagę 

8 najczęstszych wypadków na wodzie – Wejście na mieliznę 

 



 

Ubezpieczenia jachtów: Na co powinni Państwo zwrócić uwagę 

8 najczęstszych wypadków na wodzie – Wejście na mieliznę 

 



 

Ubezpieczenia jachtów: Na co powinni Państwo zwrócić uwagę 

8 najczęstszych wypadków na wodzie – Wejście na mieliznę 

 



 

Ubezpieczenia jachtów: Na co powinni Państwo zwrócić uwagę 

8 najczęstszych wypadków na wodzie – Wejście na mieliznę 

 



8 najczęstszych wypadków na wodzie 

 

 

Miejsce 2. 

 

 

 

Siła wyższa, Sztorm, Mróz, Uderzenie pioruna 

 
Ubezpieczenia jachtów: Na co powinni Państwo zwrócić uwagę 
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Dziękujemy za Państwa uwagę 

 
Zapraszam do zadawania pytań? 
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Michał Korneszczuk 

Co to znaczy bezpieczny jacht - 
wymogi ISAF. 
 



ISAF OFFSHORE SPECIAL REGS 
 

SPECJALNE REGULACJE MORSKIE ISAF 

www.sailing.org/specialregs  

http://www.sailing.org/specialregs


Offshore Special Regs (OSR): 
Zarządzenia dla Regat Morskich 
jedno i wielkoadłubowaców. 
 
Dotyczą: 
Konstrukcji, wyposażenia jachtu, 
wyposażenia indywidualnego, 
wyszkolenia. 



OSR 
Stworzone przez ORC w 
1967. 
Obecnie administrowane 
przez ISAF. 
 
Nowe edycje OSR powstają 
w cyklu dwuletnim. 
 



Przepis 4 PRŻ 
„Każdy jacht jest 
indywidualnie 
odpowiedzialny za decyzję 
czy powinien wystartować, 
lub czy powinien 
kontynuować udział w 
wyścigu.” 



Kategorie Regat 
• Kategoria 0 – regaty oceaniczne oraz regaty, w których jachty przemierzają obszary gdzie 

istnieje duże prawdopodobieństwo, że stała temperatura powietrza lub wody jest poniżej 
5⁰C., gdzie jachty muszą być kompletnie samowystarczalne i nie mogą spodziewać się 
asysty w sytuacjach awaryjnych. 

• Kategoria 1 – regaty długodystansowe, gdzie jachty muszą być kompletnie 
samowystarczalne i nie mogą spodziewać się asysty w sytuacjach awaryjnych. 

• Kategoria 2 – regaty o długim okresie trwania, wzdłuż lub w niewielkiej odległości brzegu 
lub w dużych nieosłoniętych zatokach lub jeziorach, gdzie jachty muszą być w dużym 
stopniu samowystarczalne. 

• Kategoria 3 – regaty na otwartej wodzie, która jest w większości osłonięta lub w pobliżu 
brzegu. 

• Kategoria 4 – krótkie wyścigi w pobliżu brzegu w stosunkowo ciepłej lub osłoniętej wodzie. 
Rozgrywają się normalnie podczas dnia. 

• Kategoria 5 – regaty przybrzeżne. krótkie wyścigi w pobliżu brzegu w stosunkowo ciepłej i 
osłoniętej wodzie, gdzie dostępne jest odpowiednie schronienie i/lub ratunek są dostępne. 
Rozgrywają się tylko podczas dnia. 

• Kategoria 6 – regaty przybrzeżne. Uczestniczące jachty mogą nie być samowystarczalne. 
Odbywają się w pobliżu przystani w stosunkowo ciepłej lub osłoniętej wodzie, gdzie 
dostępne jest odpowiednie schronienie i/lub ratunek są dostępne. Rozgrywają się tylko 
podczas dnia. 



OSR – wymogi dla jachtu 

 



Kategoria 5 

Kategoria 5 

Pompy Zenzowe i Wiadra: 
- Co najmniej 1  
- 1 wiadro 9L 

X 

Kompasy 
- Jeden kompas  (może być  ręczny) 

X 

Gaśnice 
- min. 1 gaśnica (o ile inst. elektryczna   lub 

kuchenka) 

X 

Min. 1 kotwica X 

Nazwa Jachtu na osprzęcie pływającym X 

Koło ratunkowe X 

Rzutka X 

Kamizelki Ratunkowe 
Dla każdego członka załogi 

X 
 



Wyposażenie stałe 

Kategoria 4 Kategoria 3 

Relingi X X 

Falszburta X 

Toaleta X X 

Koje X X 

Kuchenka X 

Zbiornik Wody Pitnej X 

Awaryjna Woda Pitna X 

Pompy Zenzowe i Wiadra: 
-   Co najmniej 1 ręczna 
- Co najmniej 1  
- Dwa wiadra 9L 

 
 

X 
X 

 
X 
 

X 

Kompasy 
- na stałe zainstalowany kompas 
- ręczny kompas 

 
X 
 

 
X 
X 



Wyposażenie stałe 

Kategoria 4 Kategoria 3 

Światła Nawigacyjne 
- zamontowane światła nawigacyjne 
- zapasowe żarówki 
- zapasowe światła nawigacyjne 

 
X 
X 

 
X 
X 
X 

 
X 

 
X 
 

X 
 

X 
X 

Akumulatory X 



Wyposażenie stałe 

Kategoria 4 Kategoria 3 

Odbiorniki Radiowe 
- morskie radio (zainstalowane), jeśli VHF 
min. moc 25W, z kanałem 72 
- zapasowa antena 
- ręczne morskie VHF wodoszczelne 
- niezależny od głównego odbiornik radiowy 
zdolny do odbierania prognoz pogody 

 
 
 
 

X 
X 

 
X 
 

X 
X 
X 

Elektroniczne Urządzenie do Ustalania 
Pozycji (np. GPS) 

X 

Urządzenia Radarowe 
 - Transporder AIS jest zalecany 
- reflektor radarowy o minimalnym RCS 
(przekroju radarowym) 10m2, umieszczony 
na minimlanej wysokości 4,0m powyżej 
lustra wody. 

 
 

X 

 
X 
X 



Wyposażenie ruchome 
Kategoria 4 Kategoria 3 

Numery na żaglu X X 

Drewniane zatyczki X X 

Lifeliny, punkty zamocowania X 

Gaśnice 
- min. 2 gaśnice w różnych miejscach jachtu 
- min. 2kg proszku (lub odpowiedniki) 

 
X 

 
X 
X 

Kotwice 
-    1 kotwica w miejscu łatwodostępnym 
- LOA <8,5m – 1 kotwica  
- LOA >8,5m – 2 kotwice 

 
X 

 
 

X 
X 

Latarki 
- wodoszczelna latarka  
- wodoszczelna latarka wysokiej mocy 

 
X 

 
X 
X 

Apteczka i podręcznik pierwszej pomocy X X 

Róg mgłowy X X 

Nawigacja X X 



Wyposażenie ruchome 
Kategoria 4 Kategoria 3 

Plan rozmieszczenia środków ratunkowych X X 

Sonda X X 

Log X 

Sterowanie Zapasowe X 

Narzędzia X X 

Nazwa Jachtu X X 

Koła ratunkowe X X 

Pirotechnika 
- 4x czerwone ręczne flary  
- 2x pomarańczowy dym 
- 4x czerwone flary spadachronowe 

 
X 
X 

 
X 
X 
X 

Rzutka X X 

Nóż X X 

Żagle sztormowe X X 



Wyposażenie osobiste 
Kategoria 4 Kategoria 3 

Kamizelki Ratunkowe 
każdy członek załogi musi mieć kamizelkę 
ratunkową: 
- z gwizdkiem i materiałem odblaskowym 
- z taśmą krokową lub pełnymi szelkami 
- z światełkiem  
Osoba odpowiedzialna za jacht powinna 
przynajmniej raz do roku sprawdzić  

X X 

Szelki 
Każdy członek załogi musi mieć szelki. Co 
najmniej 30% załogi musi mieć szelki 
wyposażone w liny bezpieczeństwa o 
długości nie większej niż 1m lub pośredni 
punkt mocowania w linie 2m. 
Szelki i kamizelki bezpieczeństwa muszą być 
kompatybilne. 
Członek załogi powinien przymierzyć swoje 
szelki przed wyścigiem. 

X 



Wyszkolenie 

Dla Kategorii 3 i 4 - Rekomenduje się regularne 
ćwiczenia załogi w zakresie manewrów 
bezpieczeństwa w tym manewru człowiek za 
burtą. 

 



ISAF OFFSHORE SPECIAL REGS 
 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 

www.sailing.org/specialregs  
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