
   XXXIX REGATY O    

PUCHAR OBROŃCÓW WESTERPLATTE 2017 

 
ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

 

1. MIEJSCE I TERMIN REGAT  

Regaty zostaną rozegrane na wodach Zatoki Gdańskiej w dniach 26- 27.08.2017 r.  

2. ORGANIZATOR REGAT  

YACHT KLUB PÓŁNOCNY  

80 609 Gdańsk ul; Tamka 5  

Tel/fax 583050507  

e-mail yk_polnocny@wp.pl  

3. WARUNKI UCZESTNICTWA  

Regaty są otwarte dla wszystkich jachtów jednokadłubowych, zgłoszonych i przyjętych do regat.  

4. KLASYFIKACJA  

4.1 Klasyfikacja zostanie przeprowadzona w grupach ORC, KWR i OPEN.  

4.2 Podstawą klasyfikacji wyników regat będą formuły pomiarowe ORC i KWR.  

4.3 Regaty zaliczane są do PUCHARU BAŁTYKU POŁUDNIOWEGO  

i PUCHARU ZATOKI GDAŃSKIEJ  

5. ZGŁOSZENIA  

5.1 Zgłoszenia pocztą elektroniczną – na adres; yk_polnocny@wp.pl do dnia 24.08.2017 (czwartek) 

godz. 20.00. Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego, nazwę jachtu i nr na żaglu. 

Zgłaszający otrzyma zwrotnie formularz zgłoszenia, który po wypełnieniu należy przesłać wraz z 

potwierdzeniem dokonania zapłaty wpisowego i kopią polisy OC na adres j.w.  

5.2 Zgłoszenia w dniu 25.08.2017 r. (piątek) do godz. 20.00. – osobiście w siedzibie organizatora.  

5.3 Do zgłoszenia jednostki w regatach obowiązuje przedstawienie następujących dokumentów:  

- wypełniony druk zgłoszenia do regat  

-wpłata wpisowego  

- polisa OC  

6. BIURO REGAT 

Biuro regat mieści się w siedzibie organizatora 

Czynne będzie w dniu zapisów 25.08.2015r. (piątek) w godz. 16.00 – 20.00  

7. WPISOWE 

Wpisowe w regatach: 25,- PLN od każdego członka załogi jachtu zgłoszonego do regat. 

Możliwość wpłaty na rachunek bankowy: 

- nr 98 1750 0012 0000 0000 2603 9638 do dnia 25.08.2015 r. (czwartek) 

- gotówką w siedzibie organizatora w dniu 25.08.2017 r. w godz. 16.00-20.00.  

8. PROGRAM REGAT  

25.08.2017 r. (piątek) - godz. 16.00 – 20.00 – zgłoszenia do regat  

26.08.2017 r. (sobota) – godz. 10.00 Start do I-go wyścigu  

- Start do II-go wyścigu po zakończeniu wyścigu poprzedzającego  

- PIKNIK ŻEGLARSKI w siedzibie organizatora po spłynięciu jachtów  

27.08.2017 r. (niedziela) – godz. 10.00 Start do III wyścigu  

- Start do IV wyścigu po zakończeniu wyścigu poprzedzającego  



- godz. 17.00 ZAKOŃCZENIE REGAT w siedzibie organizatora, 

W tym ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. 

9. PRZEPISY  

Niniejsze regaty są imprezą amatorską.  

W regatach zastosowanie będą miały przepisy WS PRŻ 2017-2020 oraz instrukcja żeglugi i niniejsze 

zawiadomienie o regatach.  

10. INSTRUKCJA ŻEGLUGI  

Instrukcja żeglugi dostępna będzie po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat.  

11. TRASY REGAT  

Trasy poszczególnych wyścigów zostaną podane komunikatami w załączniku Instrukcji Żeglugi.  

12. NAGRODY 

Przewidziane są następujące nagrody:  

- puchar dla jachtu, który bezwzględnie najszybciej pokona trasę wyścigów  

- puchary za I, II, III m-ce w grupach OCR, KWR, OPEN  

- upominki dla wszystkich sterników  

- losowane talony dla 5 jachtów/sterników po 300,- zł do realizacji w sklepie WIND  

- losowane zegarki żeglarskie firmy RONSTAN 

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

Odpowiedzialność za uczestnictwo, dojazd, użytkowanie jachtów, urządzeń i wyposażenia w 

związku z regatami następuje na własne ryzyko uczestników.  

Organizator w stosunku do uczestników nie ponosi nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody 

rzeczowe i osobowe. 

14. ORGANIZATOR regat zastrzega możliwość zmian, które zostaną ogłoszone w terminie 
późniejszym odrębnymi komunikatami.  
 

SĘDZIA GŁÓWNY – TOMASZ SAWUKINAS – Tel. 511 644 655 

ORGANIZATOR REGAT - ANDRZEJ ZAŁUCKI - tel. 605 679 531 

                                                - ANDRZEJ GIERULSKI – tel. 609 931 702 

 

 

KOMANDOR REGAT 

 

ANDRZEJ ZAŁUCKI 

 

 


