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Roman Medvedev 

 

06 lipca 2019 г. 

 

ZAWIADOMIENIE  

o XV międzynarodowych regatach żeglarskich 

„Puchar Zalewa Kaliningradzkiego-2019” 

im. J. F. Prawdina  

09-11 sierpnia 2019 roku 

regaty klasyfikowane w cyklu „Puchar Bałtyku Południowego” 

 
1.Cele i zadania 

Popularyzacja żeglarstwa, rozwój współpracy transgranicznej i kontaktów z 

zagranicznymi klubami, zwiększenie umiejętności załóg, wyłonienie najlepszych żeglarzy 

  

2. Miejsce i terminy 

Regaty żeglarskie “Puchar Zalewu Kaliningradzkiego - 2019" odbywa się 10 sierpnia 

2019 roku na akwenie Zalewu Kaliningradzkiego.  

Planowane jest rozegranie jednego wyścigu na trasie Kaliningrad – Zatoka Nadmorska. 

 

3. Regaty organizuje i przeprowadza 

Regaty organizuje Kaliningradzki Obwodowy Yacht Club. 

Odpowiedzialność za przeprowadzenie regat spoczywa na Komisji Regatowej, 

zatwierdzonej przez Zarząd KOJK. 

 

4. Przepisy   

Zawody odbywają się z zachowaniem fair play, zgodnie z: 

• "Racing Rules of Sailing", WS 2017/2020 (GPR 13) 

• "Specjalnymi przepisami sprzętu i wyposażenia jachtów – SP – 08, 

kategoria 2 i PPO-05»; 

• "Przepisami Formuły Pomiarowej KWR - 2017»; 

• “Instrukcją Żeglugi”. 

 

5. Reklama 

Jachty są zobowiązane nieść reklamy dostarczone przez Organizatora regat. 

 



6. Zawody 

1. W regatach biorą udział jachty kabinowe posiadające ważny certyfikat KWR. 

2. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych jachtów w grupie KWR przekroczy 10 jachtów, 

Organizator regat może ogłosić podział na grupyjachtów. 

3. W tym przypadku, wszystkie jachty będą podzielone na równe grupy, w zależności od 

wartości współczynnika KWR, liczące nie mniej niż pięć jachtów w grupie. 

4. W przypadku, gdy zgłoszone zostaną jacht nie posiadające certyfikatu KWR, utworzona 

zostanie grupa OPEN. 

 

7. Zgłoszenia, zapisy na udział, tolerancja. 
 

W celu zgłoszenia udziału w regatach należy złożyć wniosek on-line na stronie internetowej 

KOJK www.yachtclubklgd.ru. 
 

• Opłata wpisowa do regat wniesiona musi być razem ze złoszeniem on-line do regat w 

wysokości – 100 zł. 

• Po 7 sierpnia 2019 r. zgłoszenia i wpisowe nie będą przyjmowane.  

Jacht zostanie przyjęty do regat wyłącznie na podstawie zgłoszenia online w przewdzianym 

terminie, po zapłaceniu opłaty wpisowej. 

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi. 
 

Pomiary kontrolne i rejestracja jachtów odbędzie się: 

09 sierpnia 2019 r. od godziny 18.00 do 21.00; 

10 sierpnia 2019 r. od 07.00 do 08.00. 

Podczas rejestracji do regat należy przedstawić: 

• Zaświadczenie o rejestracji jachtu i zdolności żeglugowej w sezonie 2019 roku; 

• skipper – uprawnienia do prowadzenia jachtów odpowiednie do powierzchni 

ożaglowania i rejonu żeglugi; 

• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Czas, miejsce i kolejność przeprowadzenia inspekcji pomiarowej oraz jej zakres zostanie 

ogłoszony odrębnym komunikatem. 
 

8.  Opłata wpisowa 

Opłata wpisowa - 100 zł; 

Opłatę należy uiścić gotówką skarbnikowi (Karpushina Aleksandra) 

do godz. 2100 07 sierpnia 2019 r. 

Jacht zostanie wpisany na listę startową wyłącznie po dokonaniu zapłaty opłaty wpisowej. 

 Obcokrajowcy mogą dokonać zapłaty opłaty wpisowej do godz. 2100 09 sierpnia 2019, 

dzwoniąc pod numer telefonu +7 921 269 69 25. 

Opłata protestowa wynosi – 300 zł. Opłata protestowa nie zostanie zwrócona, jeżeli protest 

będzie przegrany. 

Opłaty wpisowe akumulowane są w kasie obwodowego KOJK z przeznaczeniem na pokrycie 

kosztów organizacyjnych, wypłaty nagród i pucharów. 

 

9.  Program regat 

Zakończenie rejestracji uczestników regat: 07 sierpnia 2019 r. godz. 2400. 

Instrukcja żeglugi będzie dostępna dla uczestników regat na stronie internetowej KOJK. 

 

10 sierpnia (sobota), Yacht Club  

08.15 - spotkanie kapitanów; 

08.20 – otwarcie regat 

09.30 - start wyścigu nr 1 - Kaliningrad-Zatoka Nadmorska 

Linia startu: 

na trawersie nabrzeża Nadmorskie:  

 

http://www.yachtclubklgd.ru/


Trasa:  

linia startu - s\y.JAZZ - boja żółta 

– nawietrzna boja żółta - PB (zielona) lub LB (czerwona), w zależności od koloru flagi 

podniesionej na statku KS; 

– b.32(LB) 

– b.31,30,29,28,27,26(LB) 

– b.28(LB) 

– b.27,26,25,24,23(LB) 

– b.22(PB) 

– linia mety: m\y PRIBOJ (flaga niebieska) - b.1 

po przekroczeniu linii mety posiłek, ceremonia zakończenia regat, wręczenie nagród, postój 

jachtów w Marinie Hajdekrug - godz.14.00 ceremonia zakończenia regat  
 

10.  Klasyfikacja 

Zwycięzcą w grupie/grupach KWR będzie/będą jacht/jachty, który w najkrótszym czasie po 

przeliczeniu wg współczynnika KWR przepłynie trasę regat. Zastosowany zostanie premiujący 

system naliczania punktów. 

Na mocy decyzji Komisji Sędziowskiej każdy jacht może zostać poddany inspekcji pomiarowej 

w każdym czasie przed startem lub po ukończeniu wyścigu. 

Powyższe dotyczy w pierwszej kolejności jachtów, które zajęły miejsca na podium. 
 

11.  Nagrody 

Zwycięzcy regat otrzymają Puchary. 
 

12. Finansowanie regat 

Koszty nagrodzenia zwycięzców regat, koszty organizacji regat, w tym wynagrodzenie  

sędziów ponosi КОJК. 
 

13. Odpowiedzialność 

Uczestnicy regat wyrażają zgodę na: 

a. przetwarzanie ich prywatnych danych w związku z publikacją klasyfikacji PBP. 

b. bezpłatne wykorzystanie ich wizerunku na zdjęciach, filmach i innych środkach 

masowego przekazu, a także w innych materiałach, dotyczących organizowanych regat 

i publikacji klasyfikacji PBP. 
 

Wszyscy zawodnicy, trenerzy, przedstawiciele biorą udział w regatach na własną 

odpowiedzialność i ryzyko. Organizatorzy regat i Komisja Sędziowska nie biorą na 

siebie odpowiedzialności za życie i majątek uczestników regat, a także za ewentualne 

uszkodzenia ciała lub uszkodzenia mienia uczestnika podczas regat lub w związku z 

regatami.  
 

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo jachtów i ich załóg podczas przeprowadzania 

regat ponoszą skipperzy jachtów, armatorzy lub ich przedstawiciele.  

Właściciele jachtów mają obowiązek ubezpieczyć odpowiedzialność cywilną załóg i 

skipperów jachtów za szkody wyrządzone osobom trzecim. 
 

14. Informacje 

Informacje o regatach będzie umieszczona na stronach internetowych: 

KOJK - www.yachtclubklgd.ru, 

Adres do korespondencji e-mail: 

KOJK-romanklgd@gmail.com 

Kontakt: 

            - Roman Medvedev, +7 921 269 69 25; 

 

Komitet organizacyjny regat. 

 

http://www.yachtclubklgd.ru/
mailto:KOJK-romanklgd@gmail.com

