
ZAWIADOMIENIE O XXX REGATACH 
„DNI MORZA” 

24-25 CZERWCA 2017,  ŚWINOUJŚCIE – ZATOKA POMORSKA 
 

1. ORGANIZATORZY 
Jacht Klub Marynarki Wojennej „KOTWICA” O/Świnoujście, Urząd Miasta Świnoujście. 

 

2. PRZEPISY: 
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa /PRŻ 2017-2020/. 
przepisami ORC, formułą KWR, niniejszym Zawiadomieniem o Regatach i Instrukcją Żeglugi. 

 

3. KLASY: 
Regaty „Dni Morza”, są zaliczane do punktacji Zachodniopomorskiego Pucharu Sezonu ORC,  
Zachodniopomorskiego Pucharu Sezonu KWR, Morskiego Żeglarskiego Pucharu Polski oraz do 
Pucharu Bałtyku Południowego.  
 
 I. Wszystkie zgłoszone jachty będą klasyfikowane wg, formuły NHC zarówno te które 

posiadają świadectwa pomiarowe ORC , świadectwa KWR jak również te które tych 
świadectw nie posiadają. 

 
  II.     Regaty dla wszystkich jachtów posiadających świadectwo pomiarowe ORC Int.  

 lub ORC Club zostaną przeprowadzone zgodnie z Zawiadomieniem o Cyklu Regat o 
Zachodniopomorski Puchar Sezonu ORC i Instrukcją Żeglugi ORC. 

  
III. Jachty w formule KWR zostaną podzielone na grupy: 

   I – jachty o wsp. KWR =>1,2300  
  II – jachty o wsp. KWR < 1,2300 

 
Grupy będą tworzone jeśli zgłosi się co najmniej 3 jachty w danym przedziale. 
 

          Jacht posiadający świadectwo pomiarowe ORC i KWR może się zgłosić do regat tylko w jednej  
z tych formuł. 

 
      4. ZGŁOSZENIA: 
         Zgłoszenia można składać w dniu 23.06.2017 r., do godz. 20.00 w Biurze Regat w     

Basenie Północnym w Świnoujściu oraz pocztą elektroniczną , na adres:  
biuro.jkmw@mm.pl 
Wpisowe do regat wynosi 50,- zł. 
W kwocie tej jest opłata za postój w Basenie Północnym. 

 
      5. Do zgłoszenia należy dołączyć aktualne świadectwo pomiarowe i polisę ubezpieczenia. 
 Druk zgłoszenia można otrzymać w Biurze Regat lub pobrać ze strony internetowej     
 www.jkmwkotwica-swinoujscie.pl 
        

  6. INSTRUKCJE ŻEGLUGI: 
      Instrukcja Żeglugi dla jachtów dostępna będzie w Biurze Regat w dniu 23.06.2017 r. 
 

  7. ODPRAWA KAPITANÓW: 
      Odprawa kapitanów jachtów startujących w regatach odbędzie się w dniu 24.06.2017 r.  
      o godz. 09.30 przy Biurze Regat. 

 



  
 8. TERMINARZ WYŚCIGÓW: 
     Wyścigi rozgrywane będą po zachodniej stronie toru wejściowego do Świnoujścia. 
 Wyścigi   rozgrywane będą na trasie wyznaczonej przez dwie boje ustawione w linii wiatru 
 w odległości ok. 1Mm. Przewiduje się rozegranie 7 wyścigów. 
     Czas startu i trasy wyścigów podane będą w Instrukcji Żeglugi w dniu 23.06.2017 r. 
 Regaty będą ważne jeśli odbędzie się przynajmniej jeden wyścig.  
    
9. PUNKTACJA: 
      W regatach stosowany będzie system małych punktów zgodnie z Dodatkiem A  
      PRŻ 2017-2020. 
      Wszystkie zgłoszone jachty klasyfikowane będą wg formuły NHC 

         Dodatkowo prowadzona będzie punktacja jachtów posiadających świadectwa pomiarowe ORC 
i KWR . 

  Dla jachtów klasyfikowanych wg formuły KWR prowadzona będzie klasyfikacja generalna,  
 a kolejność w grupach ustalona będzie z wysortowania z punktacji generalnej. 
  

 10. NAGRODY: 
       Puchary i dyplomy dla jachtów na pierwszych miejscach w Punktacji generalnej NHC   
       i swojej grupie.  
       Dyplomy dla jachtów na II i III miejscu w grupie. 
       Dyplomy uczestnictwa dla pozostałych jachtów. 

 
       Lista nagród rzeczowych znana będzie w dniu 24.06.2017 r. 
  
 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ: 

  - Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników 
    regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez              
    zawodnika lub jego jacht. Kapitan jest odpowiedzialny za wyposażenie jachtu zgodne z   
    przepisami. Ubezpieczenie OC jachtu jest obowiązkowe. 
 - Zgłaszając się do regat uczestnik wyraża zgodę na: 
         - przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z ogłaszaniem klasyfikacji PBP 

oraz bezpłatne wykorzystanie wizerunku na zdjęciach, filmach i innych materiałach 
pozostających w związku z regatami.  

    
 12. INNE INFORMACJE: 
       Zaleca się posiadanie mapy Nr 46,47 i 74.       
       Miejsce cumowania jachtów – Basen Północny w Świnoujściu; 
        
 13.  ADRES ORGANIZATORA: 
       JKMW „KOTWICA” O/Świnoujście, 
       PO BOX 248,      

  72-600 Świnoujście 
 

   Mail: biuro.jkmw@mm.pl 
   tel: 577-100-556        

mailto:biuro.jkmw@mm.pl

