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WPROWADZENIE 

Żeglarstwo morskie to sport indywidualny.  Każda łódka jest inna.  

 

Od 1969 roku Offshore Racing Congress (ORC) rozwija formułę wyrównawczą 

pozwalającą porównać wyniki różnych jachtów. 

 

Kraje nadbałtyckie to jeden z głównych rejonów gdzie jachty ścigają się w ORC. 
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Wprowadzenie 

Po startach polskich jachtów na Mistrzostwach Świata 2014 i Mistrzostwach 

Europy 2015 Pomorski Związek Żeglarski (PoZŻ) zdecydował podjąć wysiłki, aby 

pozyskać prawa do organizacji ME 2017.  

 

PoZŻ zaprosił miasto Gdańsk do współorganizacji regat. 

 

W listopadzie 2015 oferta została przedstawiona na kongresie ORC w Sanya 

Chiny.   



ORGANIZATORZY MISTRZOSTW 

Pomorski Związek Żeglarski– organizacja, która zrzesza kluby żeglarskie w 

województwie pomorskim od ponad 50 lat. Jednym z celów PoZŻ jest rozwój 

żeglarstwa morskiego.    

 

Miasto Gdańsk – miasto portowe ze 1000-letnią historią, które dba także o aktywność 

sportową swoich mieszkańców. Jedną z tych aktywności jest żeglarstwo, dlatego 

miasto od lat organizuje regaty o Puchar Mariny Gdańsk, a także prowadzi program 

„Gdańsk ratuje żaglowiec”.  



Listy poparcia prezydenta miasta oraz prezesa PoZŻ 



BAZA REGAT 

Bazą regat będzie Marina Gdansk. 

 

Marina mieści 100 jachtów o zanurzeniu do 3,5 m.  

Znajduje się ona w sercu miasta, a w pobliżu mieści się 

szereg hoteli i restauracji.  

 

Podczas regat rozstawiony zostanie duży namiot, w którym 

będzie można śledzić zawody oraz będzie mieścić dodatkowe 

atrakcje. 



TRASA REGAT 

Wyścigi będą organizowane na Zatoce 

Gdańskiej. 

 

Krótkie wyścigi będą organizowane 

naprzeciwko mola Gdansk-Brzeźno.  

 

Wyścig morski. Trasa wyścigu będzie 

tworzona w oparciu o stałe boje nawigacyjne. 



WARUNKI POGODOWE 

Średnia pogoda w lipcu: 

 9  dni z wiatrem 2Bft lub mniej 

13 dni z wiatrem 3Bft 

 8  dni z wiatrem 4Bft 

 1  dzień z wiatrem 5Bft lub więcej 

 

Średnia temperatura dnia 21°C 

Średnia temperatura nocy 15°C 



SZACOWANE UCZESTNICTWO 

Kraj Liczba jachtów 

POL 20 

FIN 5 

EST 10 

LAT 2 

LTU 5 

RUS 2 

SWE 8 

DEN 3 

GER 15 

NOR 2 

TOTAL 72 



Wstępny harmonogram 

 

21.07.2017 Piątek  Regaty Przygotowawcze – Mistrzostwa Polski 

22.07.2017 Sobota  Regaty Przygotowawcze – Mistrzostwa Polski 

23.07.2017 Niedziela  Regaty Przygotowawcze – Mistrzostwa Polski 

24.07.2017 Poniedziałek pomiary, rejestracja 

25.07.2017 Wtorek  pomiary, rejestracja, wyścig próbny 

26.07.2017 Środa   wyścig morski 

27.07.2017 Czwartek wyścigi krótkie, crew party  

28.07.2017 Piątek  wyścigi krótkie 

29.07.2017 Sobota  finałowe wyścigi krótkie, wręczenie nagród 
 



 

 

Do zobaczenia 

w Gdańsku w lipcu 2017 


