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Zawiadomienie o regatach  

Zapraszamy do udziału w Regatach SPUTNIK CUP w dniach od 12 do 16 września 2019 roku na 
akwenie Morza Bałtyckiego, na trasie Kamień Pomorski w kierunku Borholmu do duńskiego portu 
Nexo organizowanych przez Stowarzyszenie Jacht Klub Kamień Pomorski, Al. Mistrzów Żeglarstwa 2, 
72-400 Kamień Pomorski przy współudziale partnerów:   
Gminy Kamień Pomorski, Mariny Kamień Pomorski, Portu Nexo, Firmy Bornpol, 
Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.   

Kontakt za pośrednictwem Mateusza Stodulskiego e-mail: mateusz@marinakamienpomorski.pl  
tel. 501 735 776     

1. Przepisy                
1.1. Regaty przeprowadzone będą zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017-2020    
1.2. Obowiązywać będą przepisy klas regatowych KWR 

2. Prawa medialne   
Uczestnicy, armatorzy i ich goście dają organizatorowi prawo i wyrażają zgodę na fotografowanie i 
filmowanie osób i jachtów w czasie imprezy oraz na publikowanie i nadawanie tych materiałów we 
wszystkich mediach w celach wydawniczych lub reklamowych.   

3. Uczestnictwo  
3.1. Regaty przeznaczone są dla jachtów morskich zdolnych do żeglugi na akwenie regatowym.   
3.2. W regatach uczestniczyć mogą jachty posiadające świadectwo pomiarowe KWR, oraz 
nieposiadające świadectw pomiarowych.   
3.3. Liczba jachtów biorących udział w regatach ograniczona jest do 50 jednostek. Kolejność zgłoszeń 
decyduje o starcie w Regatach.  
 
4. Klasyfikacja jachtów będzie utworzona w następujących grupach:    
4.1. KWR: I, II   
4.2. OPEN   
4.3. Klasy regatowe zostaną utworzone po zgłoszeniu się minimum trzech jachtów.   
4.4. Podział na grupy dokonany będzie po zamknięciu listy zgłoszeń. 

5. Grupy klasyfikacji i trasy   
5.1. Planowane wyścigi opisane będą szczegółowo w Instrukcji Żeglugi.  
5.2. Regaty uznane będą za rozegrane, gdy odbędzie się przynajmniej jeden z wyścigów.   
 
6. Akwen regat, na którym będzie znajdować się linia startu i mety położony jest:  
6.1.  W Porcie Dziwnów wewnątrz okręgu ze środkiem o współrzędnych: 54° 01,500’N, 14° 43,265’ E 
od wschodniej główki portu. 

6.2. W Porcie Nexo wewnątrz okręgu o średnicy 1 Nm ze środkiem o współrzędnych: 
55° 03,300’N, 15° 12,000’ E leżącym w odległości 2,11 Nm od wschodniej główki wejściowej portu 
Nexo o współrzędnych 55° 03,896’ N, 15° 08,472’ E w namiarze 102° od wejścia do portu. 
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7. Instrukcja Żeglugi dostępna będzie od 09 sierpnia 2019 na portalu www.sputnikteam.pl oraz  po 
dokonaniu zgłoszenia do regat.   

8. Program Regat SPUTNIK CUP 2019   

Od 05 sierpnia do 5 września 2019 

Zgłoszenia drogą mailową na adres mateusz@marinakamienpomorski.pl 

12 września 

czwartek 

10:00 - 14:00 Zgłoszenia do regat Biuro regatowych 

Marina Kamień Pomorski 

16:00 Ceremonia otwarcia  

Regat SPUTNIK CUP 

Marina Kamień Pomorski 

17:00 -18:00 Przepłynięcie do Dziwnowa  

(otwarcie mostu 18:00) 

Akwen 

Zalew Kamieński - Dziwnów 

18:30 Start do I WYŚCIGU  

na trasie Dziwnów - Nexo  

Bałtyk 

Akwen regatowy Dziwnów 

13 września 

piątek 

04:00 - 11:00 Meta I WYŚCIGU  

Limit czasu 17 godzin 

Bałtyk  

Akwen regatowy portu Nexo 

11:00 - 18:00 Czas wolny 

 

Port Nexo 

18:00 Uroczysta kolacja 

 

Port Nexo  

14 września 

sobota 

10:00 Start do II WYŚCIGU 

na trasie Nexo -  

Christianso Island - Nexo,  

lub na akwenie regatowym Nexo 

Bałtyk  

Akwen regatowy portu Nexo  

16:00 - 18:00 Meta II WYŚCIGU 

Limit czasu 8 godzin 

Bałtyk 

Akwen regatowy portu Nexo 

15 września 

niedziela 

07:00 Start do III WYŚCIGU  

na trasie Nexo - Dziwnów 

Bałtyk  

Akwen regatowy portu Nexo 

13:00 - 24:00 Meta III WYŚCIGU 

Limit czasu 17 godzin 

Bałtyk 

Akwen regatowy Dziwnów 

16 września 

poniedziałek 

12:00 Ceremonia Zamknięcia Regat 

 SPUTNIK CUP 

Marina Kamień Pomorski 

14:00 Grill Party 

dla uczestników regat 

Marina Kamień Pomorski 
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9. Udział w regatach   
10.1. Udział w regatach wymaga wpłacenia wpisowego, które nie podlega zwrotowi i wynosi           
dla jachtu: 50 zł oraz 50 zł za każdego członka załogi jachtu        
10.2. Zamknięcie listy zgłoszeń 05 września 2019. Po tym terminie Organizator może zdecydować o 
przyjęciu spóźnionej rejestracji jachtu.   
10.3. Opłata wpisowego uprawnia do:    
• Darmowego postoju w Marinie Kamień Pomorski z dostępem do mediów i sanitariatów w dniach 
11-17.09.2019   
• Darmowego postoju w porcie Nexo z dostępem do mediów i sanitariatów w dniach 13-15.09.2019 
• Udziału w poczęstunku w porcie Nexo w dniu 13.09.2019   
• Udziału w grill party w Marinie Kamień Pomorski w dniu 16.09.2019   
 
10. Zgłoszenia e-mail.    
10.1. Do dnia  5 września 2019, do godziny 24:00 odbywa się rejestracja do regat poprzez przesłanie 
drogą mailową wypełnionego formularza rejestracyjnego na adres:  
mateusz@marinakamienpomorski.pl 
Formularz wysyłany jest po przesłaniu zapytania na wskazany adres kontaktowy.   
10.2. Przesłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z akceptacją obowiązku           
opłacenia wpisowego.   
10.3. Wpłaty wpisowego należy dokonać do dnia 5 września na rachunek bankowy:   
Stowarzyszenie Jacht Klub Kamień Pomorski, 72 - 400 Kamień Pomorski, Al. Mistrzów Żeglarstwa 2,  
Bank Spółdzielczy w Wolinie nr rachunku 36 9393 0000 0016 1697 2000 0020     
W tytule przelewu należy podać: Sputnik Cup, nazwę jachtu, ilość członków załogi.   

11. Zgłoszenie osobiste   
11.1. Armator lub kapitan jachtu powinien zgłosić się do Biura Regat w Marinie Kamień Pomorski      
w czwartek 12 września do godzinach od 10.00 do 14:00 przedstawiając dokumenty:   
• Wypełniony i podpisany formularz przyjęcia odpowiedzialności wraz z potwierdzeniem rejestracji 
otrzymany poczta elektroniczna od Organizatora.   
• Aktualną listę załogi    
11.2. Można dokonać zmian i uzupełnienia danych poprzez dostarczenie nowego formularza            
zawierającego zmiany.    
11.3. Po tym czasie zmiany załogi mogą być dokonane jedynie za pisemną zgodą KR.   
11.4. Zwiększenie liczby załogi ponad deklarowaną w zgłoszeniu rejestracyjnym związane jest z 
koniecznością dopłaty wpisowego w ilości odpowiadającej zmianie.    

12. Komunikacja   
12.1. Kanał 72 UKF w akwenie regatowym Portu Nexo    
12.2. Kanał 77 UKF w akwenie regatowym Portu Dziwnów    
12.3. Kanały UKF służą Komisji Regatowej i uczestnikom regat wyłącznie w sprawach organizacyjnych.                         
Organizator wprowadza obowiązek nasłuchu na tych kanałach podczas wyścigów.   
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13. Nagrody   
13.1. Nagrody w grupach otrzymają jachty klasyfikowane od I do III miejsca.   
13.2. Rodzaj nagród zostanie podany w osobnym komunikacie Organizatora.   

14. Zastrzeżenie odpowiedzialności i ubezpieczenia   
14.1. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność.    
14.2. Organizator, sponsorzy, ani jakakolwiek inna strona związana z organizowaniem regat           
SPUTNIK CUP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty, uszkodzenia, utratę zdrowia lub           
utrudnienia dotyczące osób lub rzeczy, zarówno na lądzie jak i na wodzie, będące            
konsekwencją udziału w imprezie. Armator lub jego przedstawiciel wyraża zgodę na te            
warunki, wypełniając i podpisując formularz zgłoszeniowy.   
14.3. Jacht biorący udział w Regatach musi posiadać ważne o adekwatnej kwocie ubezpieczenie OC           
jachtu i osób.    
14.4. Każdy jacht uczestniczący musi posiadać wyposażenie wymagane w regatach stosownie do 
akwenu, na którym będą rozgrywane regaty.  

15. Informacje dodatkowe   
15.1. Całe regaty, zaliczane są do Pucharu Bałtyku Południowego, oraz do Pucharu Sezonu KWR 
(współczynnik trudności regat 2)    

 

               Komandor Regat   

              Mateusz Stodulski  

 
 
 
 
 
 
 


