
 

Kamienica Królewska 23 sierpień 2016 r. 

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

XVII regaty „O BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ JEZIORA KAMIENICKIEGO” 

„OTWARTE ŻEGLARSKIE MISTRZOSTWA KASZUB 2016” 

 
 

Organizator: 

Uczniowski Klub Sportowy „WIKING” w 83-342 Kamienicy Królewskiej, ul. Szkolna 19. 

 tel. 6819-242; e-mail: biuro@ukswiking.pl 

Partnerzy wspierający: 

Wójt Gminy Sierakowice, 

Zespół Szkół w Kamienicy Królewskiej, 

Termin i miejsce regat: 
Kamienica Królewska 10 i 11 wrzesień 2016 r. 

Warunki ogólne: Mistrzostwa Kaszub 2016 zostaną rozegrane w następujących klasach: 

VAURIEN,  OPTIMIST, OPTIMIST gr. „0”, przewidziane jest rozegranie w ciągu dwu 

dni minimum sześciu wyścigów w klasach jachtów wymienionych powyżej. 

 Regaty   „O MAŁĄ BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ JEZIORA KAMIENICKIEGO”, 

Organizator dysponuje łodziami klasy „OPTIMIST” które mogą być wypożyczone 

uczestnikom regat, którzy przyjadą bez swojego sprzętu. Zwycięzca ostatniego, wydłużonego 

wyścigu otrzymuje „małą wstęgę”.    

 Regaty „O DUŻĄ BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ JEZIORA KAMIENICKIGO”, 

dopuszczone są do wyścigu wszystkie jachty żaglowe w dowolnej klasie, wygrywa jacht 

bezwzględnie najszybszy. ostatni wyścig wyłania zdobywcę „dużej wstęgi”.   

 Zgłoszenia do regat: 

 Przyjmowane będą przez Organizatora, e-mail: biuro@ukswiking.pl  oraz na przystani 

UKS „Wiking” do godz 10 – tej 10.09.2016 r. Zawodnicy muszą być ubezpieczeni i posiadać 

aktualne badania lekarskie. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną 

odpowiedzialność. 

Klasy jachtów: 

- „OPTIMIST” – zawodnicy z rocznika 2002 i młodsi 

- „OPTIMIST” grupa „0” – zawodnicy z rocznika 2009 i młodsi 

- „VAURIEN“ 

-  „JACHTY DOWOLNEJ KLASY”, które zgłoszą się do ostatniego wyścigu. 

Program regat: 10.09.2016 r.   

 godz 10.00 otwarcie regat, odprawa kierowników ekip, zamknięcie listy startowej. 

godz 11.00 start do pierwszego wyścigu regat. 

Program regat: 11.09.2016 r. 

 Godz 1030 start do kolejnego wyścigu regat 

Ostatni wyścig: „O DUŻĄ i MAŁĄ BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ JEZIORA 

KAMIENICKIEGO” – start wspólny 

 godz 15.30 uroczyste zakończenie regat i ogłoszenie wyników. 

Instrukcja Żeglugi: 

Instrukcja Żeglugi będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń Komisji Regatowe najpóźniej 

jedną godzinę przed startem do pierwszego wyścigu regat. 

Koszt uczestnictwa w regatach: 

Wpisowe do regat – 10,00 zł od każdego członka załogi jachtu. 

Wypożyczenie jachtu klasy OPTIMIST do startu w regatach, za dwa dni – 40,00 zł. 

 

 

mailto:biuro@ukswiking.pl
mailto:biuro@ukswiking.pl


 

Ocena wyników:  

Wyniki indywidualne będą obliczane na podstawie „małej punktacji”, przy rozegraniu 

większej ilości wyścigów jak 3, najgorszy rezultat będzie odrzucany, wygrywa zawodnik, 

który zgromadzi na swoim koncie najmniejszą ilość punktów. 

Nagrody: 

Trzy pierwsze załogi w każdej klasie otrzymują puchary, zostaną również rozdane dyplomy. 

Przepisy:  
Regaty będą rozgrywane zgodnie z Zawiadomieniem o Regatach, Instrukcją Żeglugi i 

Przepisami Regatowymi Żeglarstwa.  

                           ORGANIZATOR   


