
ZAWIADOMIENIE O 
59. REGATACH 

GDYNIA – WŁADYSŁAWOWO - GDYNIA 
O PUCHARY PRZECHODNIE 

PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA GDYNI 
ORAZ PREZESA LIGI OBRONY KRAJU 

 
 

ORGANIZATOR 
Jacht Klub Morski „GRYF” w Gdyni 
81-345 Gdynia al. Jana Pawła II  11A 
Tel./ fax 058 620 23 61 e-mail: klub@jkmgryf.pl 
Nr konta: ING Bank Śląski o/Gdynia 11 1050 1764 1000 0023 1353 6381 
 
TERMIN I MIEJSCE REGAT 
Regaty odbędą się w dniach 8-9 września 2018r. na wodach Zatoki Gdańskiej 
i Bałtyku południowo-wschodniego na trasie: Gdynia – Władysławowo – Gdynia. 
 
1. PRZEPISY 
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa edycji 2017-2020 WS, MPZZM, przepisami klas ORC i 
KWR, zarządzeniem prezesa PoZŻ o funkcjonowaniu Komisji Technicznej Regat z dnia 17.05.2017, Instrukcją Żeglugi i 
Zawiadomieniem o Regatach. 
Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego. 
Regaty są żeglarską imprezą amatorską. 
W regatach obowiązuje karta inspekcji wyposażenia jachtu wzór PoZŻ. 
 
W klasie ORC nie obowiązują limity wody i paliwa (zmiana punktu 201.2 ORC Rating System). 
Jachty w klasie ORC nie mogą mieć zadeklarowanej w świadectwie wagi załogi mniejszej niż 170 kg. 
 
2. UCZESTNICTWO, KLASY, PODZIAŁ NA GRUPY 
W regatach może wziąć udział każdy jednokadłubowy jacht morski, zdolny do żeglugi na akwenie regat. 
Przewiduje się trzy klasy: ORC, KWR, OPEN. 
Jacht może startować tylko w jednej klasie. 
 
Wstępny podział jachtów na grupy ORC: 
 grupa I jachty o CDL powyżej 7,5 
 grupa II jachty o CDL do 7,5 
 
Wstępnie w klasie KWR nie jest przewidziany podział na grupy. 
W klasie OPEN nie będzie podziału na grupy. 
 
Podział na grupy może być inny. Mogą być utworzone, w uzasadnionych przypadkach, dodatkowe klasy. Ostateczny podział na 
grupy nastąpi po zgłoszeniu jachtów i zostanie podany na liście startowej. 
 
3. WPISOWE DO REGAT 
Do dnia 2 września - 120 zł. 
Od dnia 3 września - 240 zł. 
 
4. ZGŁOSZENIE DO REGAT I PRZEGLĄD DOKUMENTÓW 
Wymagane są następujące dokumenty: ubezpieczenie OC, potwierdzenie opłaty wpisowego, podpisane zgłoszenie. W klasie ORC 
podpisane, ważne świadectwo ORC. 
 
Zgłoszeń należy dokonać przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.jkmgryf.pl Organizatora. 
Zgłoszenie jest skuteczne, gdy jacht natychmiast pojawi się na liście zgłoszeń na stronie internetowej Organizatora. Dodatkowo 
na adres e-mail podany w zgłoszeniu, po jego dokonaniu, zostanie automatycznie przesłane potwierdzenie z dalszą instrukcją 
postępowania. 
Gdy tak się nie stanie, należy skontaktować się z Organizatorem. 
 
Przyjęcie jachtu do regat, i umieszczenie na liście startowej, nastąpi po dostarczeniu do biura regat wymaganych dokumentów. 
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 września do godz. 19:00 (e-mail, 
osobiście). W dniu 7 września biuro regat będzie czynne w godzinach 16:00 – 19:00. 

http://www.jkmgryf.pl/


 
5. PROGRAM REGAT 
Obowiązkowa odprawa kapitanów odbędzie się w sobotę 8 września o godz. 16:30 w siedzibie Organizatora. 
Start do wyścigu nastąpi w sobotę 8 września 2018r. o godz. 18:00. 
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród jest planowane w niedzielę 9 września o godz. 18:00 w siedzibie Organizatora. 
Godzina i dzień uroczystości zakończenia regat mogą ulec zmianie, jeżeli sytuacja na wodzie będzie tego wymagała. 
 
6. POMIARY KONTROLNE 
Podczas regat mogą być dokonane pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia określonego przepisami regatowymi i klasowymi. 
Zasady kontroli (forma i terminy) mogą być podane osobnym komunikatem. 
 
7. INSTRUKCJA ŻEGLUGI 
Instrukcja Żeglugi będzie dostępna na stronie regat oraz w biurze regat w dniu 7 września. 
 
8. PUNKTACJA 
Jachty będą klasyfikowane wg zajętych miejsc na mecie po przeliczeniu w grupach. 
Wyniki klasyfikacji ORC będą liczone metodą PCS (performance curve scoring) for ocean. 
 
9. NAGRODY 
Głównymi nagrodami w regatach są: 
- nagroda indywidualna – PUCHAR PRZECHODNI PREZESA LOK dla jachtu, który zajmie 1 miejsce na mecie po przeliczeniu wg 
formuły ORC w grupie I 
- nagroda indywidualna – PUCHAR PRZECHODNI PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA GDYNI dla jachtu, który zajmie 1 miejsce 
na mecie po przeliczeniu wg formuły ORC w grupie II 
- zwycięzca w grupie KWR otrzyma puchar przechodni Komandora JKM Gryf 
- nagrody pieniężne za I, II i III miejsca w grupach ORC i KWR 
 
Dokładne informacje o nagrodach zostaną podane w Regulaminie Nagród. 
 
10. UBEZPIECZENIE I ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko (patrz przepis 4. Decyzja o uczestnictwie w wyścigu). Organizator 
nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób lub śmierci wynikłych w związku z regatami, przed ich 
rozpoczęciem, podczas lub po regatach. 
Wymagane jest ubezpieczenie jachtu od odpowiedzialności cywilnej na czas regat, na sumę gwarancyjną 1,5 mln euro. 
 
11. INFORMACJE DODATKOWE 
Jachty startujące w regatach mają zapewniony bezpłatny postój w Marinie Gdynia. 
 
 
Regaty zaliczane są do: 
Pucharu Bałtyku Południowego      Pucharu Zatoki Gdańskiej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 Gdynia, dnia 24 lutego 2018r.     ZARZĄD JKM „GRYF” 


