
           

                      ZAWIADOMIENIE     
O XIII MIĘDZYNARODOWYCH REGATACH ŻEGLARSKICH 

„PUCHAR ZALEWU KALININGRADZKIEGO - 2017” 
im. J. F. Pravdina 

11-13 SIERPNIA 2017 
Regaty są klasyfikowane w cyklu Pucharu Bałtyku Południowego 

1. Cele i zadania 
Popularyzacja żeglarstwa, rozwój wymiany transgranicznej i kontaktów z 
klubami zagranicznymi, wzrost umiejętności załóg, wyłonienie najlepszych 
żeglarzy. 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia 
Regaty żeglarskie o „Puchar ZalewuKaliningradzkiego-2017” rozegrane 
zostaną w dniach od 11 - 13 sierpnia 2017 roku na akwenie Zalewu 
Kaliningradzkiego 
Rozegrane zostaną 2 wyścigi na trasie Kaliningrad-Zatoka Primorska i 
Zatoka Primorska-Kaliningrad.  

3. Organizatorzy regat 
Regaty organizuje Kaliningradzki Obwodowy Jachtklub (KOJ). 
Za przeprowadzenie regat odpowiedzialny jest Komitet Organizacyjny 
powołany przez zarząd KOJ. 

 

4.Przepisy 
Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami: 
 Przepisami regatowymi żeglarstwa WS 2017-2020; 
 Przepisami regat żeglarskich Rosyjskiej Federacji Żeglarskiej; 
 Regulaminu KOFŻ organizowania regat żeglarskich na obszarze 

Obwodu Kaliningradzkiego; 
 Przepisami specjalnymi urządzeń i wyposażenia jachtów SP-08, 

kategoria 2 i PPO-05; 
 Przepisami pomiarowymi formuły KWR 2017 
 Niniejszego Zawiadomienia o regatach 
 Instrukcji żeglugi (opublikowana na stronie internetowej KOJ z 

możliwością pobrania) 
5. Reklama 

Jachty zobowiązane są nosić reklamy doręczone przez Organizatora. 
 

6. Uczestnicy regat 
1. W regatach mogą wziąć udział jachty posiadające ważne 

świadectwo pomiarowe Formuły KWR (opublikowane na 
stronie http://kwr-swiadectwa.pl/  

http://kwr-swiadectwa.pl/


           

2. W przypadku, gdy zostanie zgłoszonych więcej niż 10 
jachtów, Organizator może wprowadzić podział na grupy 
jachtów. 

3. W przypadku sytuacji, jak w pkt.2 powyżej, jachty zostaną 
podzielone na równoliczne grupy w zależności od 
współczynnika KWR, jednak nie mniejsze niż 5 jachtów w 
grupie. 

7. Zgłoszenia i rejestracja  
W celu zgłoszenia do regat należy obowiązkowo złożyć 
zgłoszenie do regat za pośrednictwem strony KOJ 
http://www.yachtclubklgd.ru/regats/y2017/zaliv-cup-reg.php  
- w przypadku rejestracji w okresie od 15 do 25 lipca 2017 
roku, opłata wpisowa wynosi 1.000,- rubli; 
- w przypadku rejestracji w okresie od 26 lipca do 05 sierpnia 
2017 roku, opłata wpisowa wynosi 1.500,- rubli; 
- po 05 sierpnia 2017 roku zgłoszenia nie będą przyjmowane . 
 
Jacht będzie zgłoszony do regat wyłącznie po złożeniu 
zgłoszenia on- l ine i zapłacie opłaty wpisowej.  
 
Opłaty wpisowe nie podlegają zwrotowi.  
 
Rejestracja uczestników i pomiary kontrolne odbędą się w dniu 
11 sierpnia 2017 roku od g.1800 do 2100 i 12 sierpnia 2017 
roku od g.0700 do 0800. 

    Obowiązkowe dokumenty zgłoszenia do regat: 
 formularz zgłoszenia do regat podpisany przez armatora jachtu lub 

osobę przez niego upoważnioną, 
 dokument rejestracji jachtu, 
 pełnomocnictwo właściciela jachtu, 
 aktualne orzeczenie zdolności żeglugowej, jeżeli obowiązuje, 
 uprawnienia sternika do prowadzenia zgłaszanego jachtu. 

Termin, miejsce i kolejność przeglądu jachtów oraz zakres pomiarów 
kontrolnych będzie ogłoszony w instrukcji mierniczego. 
 

8. Opłata wpisowa 
Opłata wpisowa wynosi 1000 lub 1500 rubli od jachtu w zależności od 
terminu zgłoszenia. 
Opłatę wpisową należy wpłacać gotówką na ręce członków Zarządu KOJ 
lub Skarbnika. 
Opłata protestowa wynosi 2000 rubli. 
Opłata protestowa nie podlega zwrotowi w przypadku oddalenia protestu. 
Niezwrócone opłaty, wpisowa i protestowa stanowią przychód KOJ i 
przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacyjnych, w tym zakup 
nagród i pucharów. 

http://www.yachtclubklgd.ru/regats/y2017/zaliv-cup-reg.php


           

9. Program regat 
Zakończenie rejestracji uczestników w dniu 11 sierpnia 2017 
roku o g.0800 na przystani jachtowej KOJ. 
Instrukcja żeglugi zostanie doręczona uczestnikom nie później 
niż 1 godzinę przed startem I wyścigu.  

12 sierpnia (sobota), Kaliningrad 
0800 - odprawa sterników 
8020 - Otwarcie regat 
0930 - start do I wyścigu Kaliningrad-Zatoka Primorska 
1400 - otwarcie linii mety na akwenie Zatoki Primorskiej ; 
po mecie przejście do miejsca postoju (grobla nr3);  
Uczestnicy otrzymają ciepły posiłek.  
13 sierpnia (niedziela), Zatoka Primorska 
0830 - odprawa sterników 
1000 - start do II wyścigu Zatoka Primorska- Kaliningrad 

10. Punktacja 
Wyniki zostaną ogłoszone w grupach jachtów po przeliczeniu wg 
współczynnika KWR. Zwycięzcą regat będzie jacht, który zdobędzie 
największą ilość punktów. Obowiązywać będzie system punktów 
premiujących. 
Jachty, które zajmą nagradzane miejsca mogą zostać poddane pomiarom 
kontrolnym. 

11. Nagrody 
Zwycięzcy regat zostaną nagrodzeni pucharami. 

  

12. Finansowanie regat 
Koszty nagród dla zwycięzców, organizacji i wynagrodzeń ponosi 
Kaliningradzki Obwodowy Jachtklub. 
 

13. Odpowiedzialność 
Uczestnicy regat wyrażają zgodę na: 
a. wykorzystanie ich danych osobowych w związku z ogłaszaniem 
klasyfikacji regat; 
b. nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku na zdjęciach, filmach i innych 
środkach masowego przekazu, a także w innych materiałach dotyczących 
regat i prezentowanych klasyfikacji regat; 
Wszyscy uczestnicy regat, trenerzy i przedstawiciele biorą udział w 
regatach na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator regat i inne 
podmioty powiązane z organizacją regat nie przyjmują żadnej 
odpowiedzialności za utratę zdrowia lub życia uczestników regat 
pozostającą w związku z uczestnictwem w regatach. 
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo załóg i jachtów podczas 
regat ponoszą kapitanowie (sternicy) jachtów, właściciele 
jachtów lub ich pełnomocnicy. 



           

Właściciele jachtów zobowiązani są ubezpieczyć 
odpowiedzialność cywilną kapitana (sternika) i załogi w zakresie 
strat, które mogą ponieść osoby trzecie. 
 

14. Informacje 
Informacje o regatach zamieszczane będą na stronach: 
http://yachtclubklgd.ru  http://www.zeglarski.info/ 
Adres e-Mail: romanklgd@gmail.com  
Kontakt: 
Roman Medvedev - +7 900 565 38 29 
 

Komitet Organizacyjny 
 

http://yachtclubklgd.ru/
http://www.zeglarski.info/
mailto:romanklgd@gmail.com

