
INSTRUKCJA ŻEGLUGI - WERSJA POPRAWIONA 

1. Parada odbędzie się w sobotę, 20 czerwca 2020 r. w godz. 1630-1900 na trasie Brzeźno - Gdynia. 

2. Uczestnicy - wszystkie jednostki, które dokonały zgłoszenia zgodnie z Regulaminem parady. Jednostki 
niezgłoszone mogą dołączyć do parady w jej trakcie za zgodą komandora parady. Jednostki te zajmą 
wskazane miejsce w szyku parady w taki sposób, aby nie zakłócić jej przebiegu. 

3. Łączność - kanał 72 UKF. Sygnały zawezwawcze: komandor parady - “Komandor parady”, jednostka 
pomocnicza m/y Demon - “Kontrola parady”.  Od godz. 1600 przeprowadzone zostanie sprawdzenie 
łączności. Jednostki będą wywoływane zgodnie z tabelą kolejności jednostek w paradzie. 

4. Formacja parady - uczestnicy zostali podzieleni na grupy, prowadzone przez wyznaczone jednostki: 
Grupa A - Kapitan Poinc 
Grupa B - Generał Zaruski 
Grupa C - Dar Młodzieży 
Grupa D - Pogoria 
Grupa E - Zawisza Czarny  
Skład i kolejność jednostek w grupach zostały ujęte w tabeli kolejności jednostek w paradzie.  
Szyk parady - jednostki pójdą w szyku torowym (jedna za drugą)  w odległościach od ok. ½ do 1 kabla. 

5. Prędkość parady - 4 węzły. Jednostki mogą tymczasowo zwiększać lub zmniejszać prędkość tak, aby 
utrzymać pozycję w szyku parady. Jednostki niebędące w stanie utrzymać zadanej prędkości powinny 
ustąpić miejsca innym uczestnikom parady, sterując w lewo. 

6. Trasa parady wiedzie od startu, przez punkty Z1 i Z2, do mety (patrz mapa parady). 
Start - m/y Demon zakotwiczy w odległości ok. 2 kabli na przedłużeniu osi mola w Brzeźnie. Startujące 
jednostki miną Demona lewą burtą. Długość linii startu - ok. 3 kable. 
Trasa - główny tor parady poprowadzony został po izobacie 6m. Jednostki o dużym zanurzeniu powinny 
trzymać się tak blisko głównego toru parady, na ile będzie to bezpieczne i możliwe. 

Punkty zwrotów - Z1 𝜑 - 54°27,0’N 𝜆 - 018°35,0’E; Z2 𝜑 - 54°29,3’N 𝜆 - 018°35,0’E. 
Meta - osiągnąwszy trawers północnego krańca bulwaru nadmorskiego - Kapitan Poinc pójdzie w prawo  
i zajmie pozycję w odległości ok. 2 kabli w kierunku E od toru parady. Jednostki miną Kapitana Poinca 
prawą burtą kończąc paradę. 

7. Przebieg parady 
1600 - zbiórka uczestników parady w rejonach startowych T (większe jednostki) i Y (mniejsze jednostki). 
1630 - rozpoczęcie parady. Start Grupy A. Kolejne grupy wystartują w odstępach ok. 7 minut. 
Przejście parady po wyznaczonej trasie. Jednostki żaglowe, o ile to bezpieczne i możliwe, idą na żaglach. 
1815 - Kapitan Poinc wyznacza linię mety parady. Kolejne jednostki przechodzą linię mety i, do czego 
zachęcam, rozproszą się sterując w prawo (większe jednostki) lub w lewo (mniejsze jednostki), 
pozdrawiając uczestników zmierzających do mety, tym samym tworząc żeglarskie widowisko. 
1900 - zakończenie parady.  

8. Paradę poprowadzę z pokładu STS Pogoria. 
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