
    

                                

 
ORGANIZATOR 
Polski Klub Morski w Gdańsku przy współpracy z Pomorskim Związkiem Żeglarskim 
 
MIEJSCE I TERMIN REGAT 
Regaty zostaną rozegrane na wodach Zatoki Gdańskiej w terminie 04 sierpnia 2018 roku.  
Portem regat jest przystań w Twierdzy Wisłoujście. 
 
1. PRZEPISY  
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa 
World Sailing edycja 2017-2021, z zastosowaniem formuły wyrównawczej ORC Club i KWR na rok 2018.  
 
2. WARUNKI UCZESTNICTWA, KLASY  
2.1 Regaty są otwarte dla wszystkich jachtów jednokadłubowych posiadających ważny pomiar formuły 
ORC Club i KWR oraz dla jachtów nie posiadających ważnego pomiaru formuły przelicznikowej dla 
których zostanie utworzona grupa OPEN.  
2.2 Sternicy muszą posiadać uprawnienia do prowadzenia łodzi zgodnie z przepisami władzy krajowej.  
2.3 Regaty rozgrywane będą w klasach ORC Club, KWR i OPEN. 
2.4 W przypadku, gdy liczba zgłoszonych jachtów w grupie przekroczy 20, Organizator może 
ogłosić dla tej grupy dodatkowy podział klasyfikacyjny. 
 
3. ZGŁOSZENIA I REJESTRACJA  
3.1 Zgłoszenia do regat będą przyjmowane w Biurze Regat znajdującym się w przystani Polskiego Klubu 
Morskiego w Gdańsku (Twierdza Wisłoujście), w godz. 16.00 – 20.00 w dniu 03 sierpnia 2018 r. (piątek) 
oraz w dniu 04 sierpnia 2017 (sobota) w godz. 08.00 – 09.00  
3.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących 
dokumentów:  
-  dowód wpłaty wpisowego do regat;  

-  ubezpieczenie OC udziału w regatach;  

-  świadectwo pomiarowe jachtu w formule przelicznikowej w której jacht się zgłasza. 

-  licencję PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).  
3.3 Wpisowe do regat wynosi 100 PLN od jachtu.  
 
4. INSTRUKCJA ŻEGLUGI  
Instrukcja żeglugi będzie dostępna dla każdego jachtu po złożeniu i przyjęciu zgłoszenia.  
 
5. POMIARY  
Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i 
klasowymi mogą być dokonane podczas regat.  
 
6. PLAN CZASOWY 
Piątek  
03 sierpnia 2018 r.  

16.00 - 20.00  
 

Rejestracja, zgłoszenia.  
 



                                Sponsorzy                                                                            Patroni medialni  

                         

Sobota  
04 sierpnia 2018 r.  

08.00 – 09.00 
11 00 
18.00  

Rejestracja, zgłoszenia 
Start do wyścigu  
Ceremonia zakończenia regat i spotkanie 
żeglarskie (ognisko) Twierdza Wisłoujście 

 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu ze względu na warunki pogodowe lub z  
innych przyczyn.  
 
7. TRASA  
7.1  Regaty odbędą się  na trasie: Start Okolice Mola w Brzeźnie Statek Komisji i boja na trawersie; boja 
rozprowadzająca pod wiatr:   pława GN Pb; pława GD Pb; pława N7 Pb ; Linia mety SK boja na trawersie 
(okolice mola w Brzeżnie). 
7.2  Przeprowadzony zostanie jeden wyścig. 
7.3. Kontakt: Kanał VHF 69 
 
8. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI  
Wszyscy zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator 
nie ponosi odpowiedzialności za straty, uszkodzenie sprzętu lub osób lub śmierci uczestnika, wynikłych 
w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach zarówno na lądzie jak i na 
wodzie. Każdy właściciel lub sternik akceptuje powyższe warunki przez podpisanie formularza 
zgłoszeniowego. Zwraca się uwagę uczestników na Prawo Podstawowe Przepis 4 Przepisów Regatowych 
Żeglarstwa: „Sternik każdego jachtu jest indywidualnie odpowiedzialny za decyzję czy powinien 
wystartować, lub czy powinien kontynuować udział w wyścigu”.  
 
9. UBEZPIECZENIE  
Każdy uczestniczący w regatach jacht powinien posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej w regatach.  
 
10. CUMOWANIE  
Uczestnicy regat mogą cumować  bezpłatnie w porcie jachtowym Twierdza Wisłoujście w dniach od 03 
do 05 sierpnia br.  
 
11. NAGRODY 
Nagrodą Główną jest przechodni Puchar Korsarza wręczany zwycięzcy w klasyfikacji generalnej KWR. 
Zdobywcom pierwszych trzech miejsc we wszystkich  grupach zostaną wręczone puchary.  
Regulamin nagród będzie podany w Instrukcji Żeglugi. 
 
12. DODATKOWE INFORMACJE  
Polski Klub Morski,   
Targ Rybny 6/7 (Baszta Łabędź), 
80-838 Gdańsk  
Komandor 
Piotr Mroczek 
Tel.: 602 249 490 
www.pkm.gda.pl   
www.zeglarski.info 
 

http://www.pkm.gda.pl/
http://www.zeglarski.info/

