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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 

 
przy współpracy z 

 
AZS Centralnym Ośrodkiem Sportu Akademickiego w Gdańsku 

 
 

Akwen regat: Zatoka Gdańska 
 

Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego i zaliczane są do  
Morskiego Żeglarskiego Pucharu Polski 2011 

Pucharu Zatoki Gdańskiej 2011  
Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2011 

 
1. Przepisy 
1.1. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych 

Żeglarstwa ISAF (edycja 2009-2012), według formuł wyrównawczych: ORC i KWR na 2011 
rok oraz Regulaminu PPJK 2011 

 
2. Warunki uczestnictwa i klasy 
2.1. Regaty są otwarte dla wszystkich jachtów polskich i  zagranicznych zgłoszonych i przyjętych 

do regat. 
 
2.2. Regaty rozgrywane będą w następujących klasach:  
 
ORC  

 grupa I        GPH do 650 

 grupa II       GPH 650,1 i powyżej 
 
KWR 

 grupa I  -   jachty o długości całkowitej kadłuba powyżej 7,7m 

 grupa II  -  jachty o długości całkowitej kadłuba do 7,7 m 
 
Jachty PPJK  

  T1,T2.T3, MICRO, Żagle 500, Omega Sport. 
 
Jachty Turystyczne (bez pomiaru) do 7m dł.  
 
Jachty Turystyczne (bez pomiaru) powyżej 7 m dł. 

 
Można startować tylko w jednej klasie i grupie przeliczeniowej 

 
2.3.   Wpisowe do regat wynosi: 

 ORC grupa I     100 zł 

 ORC grupa II                                       70 zł        

 KWR grupa I     100 zł 



 KWR grupa II       70 zł 

 Jachty PPJK                                                   100 zł 

 Jachty Turystyczne (bez pomiaru) do 7 m dł.             70 zł 

 Jachty Turystyczne (bez pomiaru) powyżej 7 m dł.   100 zł 
 
2.4   Zgłoszenia do regat na załączonym formularzu należy przesyłać do: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 
ul. Traugutta 29 
80-221 Gdańsk 
tel.+48 58 301-33-78 
tel. +48 517-806-582 
fax. +48 58 301-33-78 
e-mail: rafal.grad@mosir.gda.pl 
www.mosir.gda.pl 
w terminie do 16 czerwca 2011 roku 

 
3. Zgłoszenia w miejscu regat 
3.1 Zgłoszenia finalne w miejscu regat należy dokonać w biurze regat w Marinie Gdańsk w dniu 

17 czerwca 2011 roku w godzinach 17.00-21.00. 
 
3.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących 

dokumentów: 

 dowód wpłaty wpisowego do regat; 

 ubezpieczenie OC na regaty; 

 świadectwo pomiarowe zgłaszającego jacht w ORC; 

 świadectwo pomiarowe zgłaszającego jacht w KWR (informacje jak zdobyć świadectwo 
KWR dostępne są na stronie internetowej www.zeglarz.gda.pl ) 

 informacje dla PPJK na stronie www.ppjk.pl 

 licencję PZŻ na reklamowanie indywidualne. 
 
4. Program regat 
4.1. Program regat będzie następujący: 

      
piątek  17.06  17.00 – 21.00 rejestracja zgłoszeń 
sobota  18.06  11.00   wyścigi 
niedziela  19.06  11.00   wyścigi 

18.00   zakończenie regat 
 

4.2 Planowane jest rozegranie 7 wyścigów. 
          
5.   Instrukcja żeglugi 
Instrukcja żeglugi dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w Biurze Regat zlokalizowanym 
w Marinie Gdańsk. 
 
6. Pomiary 
Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i 
klasowymi mogą być dokonane podczas regat. 
 
7. Trasy Regat 
Wyścigi rozgrywane będą na Zatoce Gdańskiej w pobliżu molo w Sopocie i molo w Gdańsku-
Brzeźnie. 
 
8. Punktacja 
8.1. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu jednego wyścigu w każdej z grup. 
8.2. Grupa będzie klasyfikowana gdy zgłosi się w niej minimum pięć jachtów. 
             Nie dotyczy to PPJK 
8.3. Systemy punktacji: według formuł wyrównawczych i małych punktów.  
8.4. Zakładamy możliwość łączenia grup w przypadku mniejszej niż pięć jachtów w grupie. Nie 

dotyczy to jachtów PPJK. 
8.5. Jeżeli do regat zgłosi się pięć jednakowych jachtów, to utworzą one  oddzielną grupę. 
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9. Prawo do wizerunku 
Zgłaszając się do regat zawodnicy wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku 
przez Organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat 
oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat 
 
10. Nagrody 
Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w poszczególnych grupach otrzymają puchary. 
Inne nagrody przydzielone zostaną zgodnie z regulaminem nagród, który podany zostanie do 
wiadomości startującym zawodnikom przed rozpoczęciem wyścigów na tablicy ogłoszeń. 
 
11. Zastrzeżenie odpowiedzialności 
Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko (patrz przepis 4.Decyzja o 
uczestnictwie w wyścigu). Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia 
sprzętu lub osób lub śmierci wynikłych w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub 
po regatach.    
   
12. Ubezpieczenie 
Każdy jacht uczestniczący musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na okres regat.  
 
13. Dodatkowe informacje 

 Istnieje możliwość holowania jachtów bez silnika z i do Mariny w Gdańsku na i po wyścigach w 
sobotę i niedzielę. Chęć skorzystania z tego typu usługi należy zgłosić w Biurze Regat w dniu 
zapisów (17.06.2011r.). 

 uczestnicy regat PPJK są zobowiązani do naklejenia na obu burtach naklejek cyklu- przekazanie 
zawodnikom tych naklejek nastąpi przy zgłoszeniach do regat 

 W sprawach związanych ze slipowaniem jachtów, usługą dźwigową, parkingiem dla samochodów 
i przyczep – dotyczy w szczególności jednostek PPJK - prosimy o kontakt z Rafałem Grad tel. 
+48 58 301-33-78, 517-806-582 lub rafal.grad@mosir.gda.pl 

 Dla uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Rafałem Grad tel. +48 58 301-33-78, 517-
806-582 lub rafal.grad@mosir.gda.pl .  

 Sędzia Główny imprezy – p. Barbara Grabarz tel. + 48 501-628-843 
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