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Międzynarodowe Regaty Żeglarskie 

„Fromborska Jesień 2019” 
Frombork, 6 - 8 września 2019 r. 

SPONSORZY REGAT: 

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Biuro Regionalne w Elblągu 

PTTK O/Ziemi Elbląskiej 

Przedsiębiorstwo Wodociągi Braniewskie 

Justyna-Arkadiusz Ostrowscy 

Bogdan Jussis 

Piotr Kasza. 

 

CEL REGAT: 
- popularyzacja turystyki żeglarskiej jako czynnej formy wypoczynku, 

- promocja miasta Fromborka wśród żeglarzy, 
- integracja turystów żeglarzy, 
- integracja społeczności lokalnej, 

 

ORGANIZATORZY: 
PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej 
U.M Woj. W M. Biuro Regionalne w Elblągu 
Morski Klub Żeglarski "DAL" PTTK we Fromborku 
 

KOMITET ORGANIZACYJNY: 
Zarząd MKŻ DAL  
Komandor Regat -  Marian Drabiński 
Sekretarz -  Dawid Sołoducha 
Skarbnik - Urszula Jankowska 

 Bosman – Józef Biluk 
Członkowie – Kazimierz Buczyński, Mariusz Rakociński 
 

TERMIN I MIEJSCE REGAT: 
Regaty zostaną rozegrane w dniu 07.09.2019 r. na wodach Zalewu Wiślanego. 
Biuro Regat – siedziba MKŻ PTTK Dal we Fromborku. 
Portem regat jest port pasażersko-żeglarski we Fromborku. 
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ZAWIADOMIENIE O REGATACH 
1 PRZEPISY 
1.1 W regatach obowiązywać będą przepisy:  
- PRŻ WS 2017-2020 
- Zasady organizacji regat żeglarskich PZŻ 
- Formuły KWR 
- Instrukcji Żeglugi 
2 REKLAMOWANIE 
2.1 Obowiązuje Kodeks Reklamowania World Sailing. Zawodnicy i jachty mogą stosować reklamę 
bez ograniczeń. 
2.2 Jachty mogą zostać zobowiązane do noszenia nośników reklamowych dostarczonych przez 
Organizatora.  

3 WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA 
3.1 W regatach może wziąć udział każdy jacht jednokadłubowy spełniający wymagania określone 
przepisami wymienionymi w pkt.1.1, zdolny do uprawiania żeglugi na akwenie niniejszych regat. 
3.2 Regaty zostaną rozegrane w klasie KWR. 
3.3 Jacht zostaje zgłoszony do regat na podstawie wypełnionego formularza zgłoszenia, po 
dokonaniu zapłaty opłaty wpisowej na dobro Organizatora regat. 
Wymagane jest osobiste złożenie zgłoszenia do regat w Biurze Regat w terminach: 
- 06.09.2019 (piątek) od godz.1700 do godz.2100 
- 07.09.2019 (sobota) od godz.0800 do godz.0915 
Warunkiem dokonania rejestracji jest przedłożenie ważnej polisy OC jachtu (patrz pkt.18) 
3.4 W regatach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie (osoby niepełnoletnie startują za 
pozwoleniem rodziców lub ich opiekunów potwierdzonym pisemną zgodą). 
4 KLASYFIKACJA 
4.1 Wyniki regat zostaną obliczone z uwzględnieniem współczynnika KWR ogłoszonego na  

https://kwr-swiadectwa.pl/index.php?m=pomiary 
4.2 Przewidywane jest utworzenie trzech grup startowych uwzględniających wartość 
współczynnika KWR. 
4.3 Wyniki regat będą ujęte w klasyfikacji Pucharu Bałtyku Południowego. 
5 OPŁATA WPISOWA 
5.1 Opłatę wpisową do regat (100PLN dla załóg do 4 osób, każda dodatkowa osoba 20PLN) należy 
uiścić gotówką w kasie Organizatora w dniu składania zgłoszenia 
6 PROGRAM REGAT 
6.1 W porcie regat 
06.09.2019, piątek 
- 1700 do 2100 - zgłoszenia i rejestracja jachtów  
07.09.2019, sobota 
- 0800 do 0915 - zgłoszenia i rejestracja jachtów 
- 0930 - uroczyste otwarcie regat 
- 1000 - odprawa sterników 
- 1030 - wyjście jachtów z portu 
- 1700 - uroczystość nagrodzenia zwycięzców i zakończenie regat 
- 1800 - szanty oraz poczęstunek w barze portowym (Piotr Pilarski) 
 
08.09.2019, niedziela 
- 1000 - pożegnanie uczestników regat 
 

https://kwr-swiadectwa.pl/index.php?m=pomiary
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6.2 Terminy wyścigów 
Jachty wszystkich grup startują jednocześnie (przepis może zostać zmieniony Instrukcją Żeglugi) 
07.09.2019, sobota - g.1100 - start do I wyścigu  
    - planowane jest przeprowadzenie 1 wyścigu 
6.3 Planowany czas sygnału ostrzeżenia dla pierwszego wyścigu o g.1055. 
6.4 W sobotę 07.09.2019 żaden sygnał ostrzeżenia nie zostanie podany po g.1555. 
7 POMIARY 
7.1 Obowiązywać będą wyłącznie certyfikaty pomiarowe wydane przed 02.09.2019 roku. 
7.2 Każdy jacht musi spełniać wymogi przepisu 78.1 PRŻ 
7.3 Każdy jacht zgłaszający wolę ujęcia w klasyfikacji Pucharu Bałtyku Południowego: 
a. może zostać wezwany do poddania się przedstartowej inspekcji pomiarowej w zakresie 
weryfikacji zgodności aktualnego trymu pomiarowego z danymi wymienionymi w certyfikacie 
pomiarowym; 
b. może zostać wezwany do poddania się przedstartowej inspekcji technicznej w zakresie 
sprawdzenia stanu wyposażenia w środki warunkujące bezpieczeństwo żeglugi; 
7.4 Rejestracja jachtu nie nastąpi i nie będzie on wpisany na listę startową, jeżeli w wyniku 
przeprowadzonej przedstartowej inspekcji pomiarowej lub technicznej nie uzyska on 
potwierdzenia spełniania obowiązujących wymogów. 
7.5 Każdy jacht w terminie od ogłoszenia listy startowej, do zakończenia regat, może zostać poddany 
inspekcji z zakresu posiadanego wyposażenia warunkującego bezpieczeństwo żeglugi oraz zgodności 
trymu regatowego z danymi zawartymi w certyfikacie pomiarowym właściwym dla klasy, w której będzie 
klasyfikowany. 

8 INSTRUKCJA ŻEGLUGI 
Instrukcja Żeglugi będzie dostępna w Biurze Regat od godz.1700 dnia 06.09.2019.  
9 MIEJSCOWOŚĆ 
Portem regat jest port pasażersko-żeglarski we Fromborku. 
10 TRASY 
10.1 Wyścigi będą rozegrane na trasach o kształcie wieloboku. 
10.2 Rodzaj tras poszczególnych wyścigów określi Instrukcja Żeglugi. 
10.3 Znakami trasy będą stałe znaki nawigacyjne. 
10.4 Załącznik nr 1 prezentuje usytuowanie stałych znaków nawigacyjnych na akwenie regat. 
10.5 Linię startu wytyczać będzie nabieżnik na statku KR i boja ustawiona z lewej burty statku KR 
ustawionego na redzie portu regat. Linia startu zostanie zamknięta po 5 min. od sygnału startu. 
10.6 Linię mety wytyczać będzie nabieżnik w pobliżu stanowiska KR, a boją ustawioną na redzie 
portu regat. Linia mety zostanie zamknięta po upływie 15 min. od przekroczenia jej przez pierwszy 
jacht danej grupy. 
 

11 SYSTEM KAR 
11.1 Jacht, który złamał przepis cz.II PRŻ, może przyjąć karę jednego obrotu (jeden zwrot przez 
sztag i jeden zwrot przez rufę). Ten przepis zmienia przepis 44.1 PRŻ. 
11.2 Nie będzie stosowana kara punktowa. Ten przepis zmienia przepis 44.3 PRŻ. 
 

12 PUNKTACJA 
12.1 Obowiązujący system punktacji - System Małych Punktów (Low Point Scoring). 
12.2 Jeden wyścig musi zostać rozegrany, aby regaty zostały uznane za przeprowadzone. 
13 OGRANICZENIA 
13.1 Jachty nie mogą być wyciągane z wody podczas regat bez uprzedniej pisemnej zgody komisji 
regatowej i na warunkach tam określonych. 
13.2 W pobliżu jachtów od g.1000 w piątek 06.09.2019 do końca regat nie wolno używać sprzętu 
do oddychania pod wodą i plastikowych basenów lub im podobnych. 
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14 KOMUNIKACJA RADIOWA 
a. Z wyjątkiem, gdy jest w niebezpieczeństwie jachtowi nie wolno nadawać przez radio lub 
otrzymywać komunikatów radiowych oraz przesyłać danych niedostępnych dla wszystkich 
jachtów. Ograniczenie to obejmuje również telefony komórkowe. 
b. Komisja Sędziowska nie będzie zobowiązana do przekazywania komunikatów radiowych 
dotyczących procedury startowej. 
15 NAGRODY 
15.1 Trzy pierwsze załogi w każdej grupie zostaną wyróżnione pucharami. 
15.2 Załogi wszystkich uczestniczących w regatach jachtów, będą mogły wziąć udział w losowaniu 
nagród rzeczowych. 
16 ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Patrz przepis 4 PRŻ Decyzja 
o uczestnictwie w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia 
sprzętu lub utratę zdrowia lub śmierć osób, wynikłe w związku z regatami, przed ich 
rozpoczęciem, podczas lub po regatach. 
17 PRAWO DO WIZERUNKU 
Zgłaszając się do regat, członkowie załogi zgłaszanego jachtu wyrażają zgodę na bezpłatne 
wykorzystanie swoich wizerunków przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i 
innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat. 
18 UBEZPIECZENIE 
Każdy jacht uczestniczący musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej do minimalnej 
sumy 100 000,- PLN na okres regat lub im równoważny. 

19 DODATKOWE INFORMACJE 
a. Postój jachtów w porcie regat jest darmowy. 
b. Komandor regat - Marian Drabiński   e-Mail: biuro@tartakchrusciel.pl   mob. 694463571 
 
Frombork, 12 sierpień 2019 
 
Komandor MKŻ DAL 
 
Tadeusz Karpowicz 

biuro@tartakchrusciel.pl

