
      

                       

 

   

 
 

Zawiadomienie o regatach 
Puchar Polski Jachtów Kabinowych 2021 

 XXVII Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych 
Błękitna Wstęga Jeziora Niegocin 
VIII Memoriał Jacka Orlińskiego 

Giżycko 13-15.08.2021 r. 
 

 
 
 

Organizator:  Klub Turystyki Żeglarskiej Szkwał, Ekomarina Giżycko 
Kontakt:   Dariusz Klimaszewski (509 805 635), Krzysztof Dziedzic (881488442) 

Port regat:   Ekomarina Giżycko ul.Dąbrowskiego 14, www.ekomarinagizycko.pl 
Biuro regat:  Ekomarina Giżycko, ekomarina@gizycko.pl, ktzszkwal@wp.pl 
Współczynnik:  1.2 grade 

Termin:  13-15.08. 2021 r. 
Akwen:                jezioro Niegocin 

 
 

 
1. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z: przepisami żeglarstwa regatowego World 

Sailing 2021-2024, Zawiadomieniem o Regatach cyklu PPJK 2021, Przepisami klasowymi 

jachtów klas T edycja 2021-2024, Przepisami Związków i Stowarzyszeń klas 
uczestniczących w regatach oraz Instrukcją Żeglugi. 

2. Kategoria regat: ”C” uczestnicy są zobowiązani do naklejenia na obu burtach naklejek  
dostarczonych przez Organizatora.  

3. Regaty posiadają: licencję PZŻ. 

4. Regaty zostaną rozegrane w klasach: 
- Mistrzostwa Polski: T-1, T-2, T-3, Tango /minimalny limit jachtów w danej klasie - 5/;     

- Błękitna Wstęga Niegocina: Open (jachty kabinowe i otwarto pokładowe), Delphia 24( 
punktacja do Pucharu Polski), Katamaran /minimalny limit jachtów w danej klasie 5/,  

- 14.08.2021 - sobota I wyścig będzie rozegrany również jako VIII Memoriał Jacka 

Orlińskiego – wszystkie klasy; 
- Jest możliwość startu klas nie wymienionych powyżej, pod warunkiem zgłoszenia się 

do organizatora najpóźniej do 31.07.2021 /minimalny limit jachtów w danej klasie - 
5/.  

5. Zgłoszenia do regat: będą przyjmowane drogą elektroniczną do dnia 08.08.2021 r. na 

stronie regat:  
https://www.upwind24.pl/mpjk-2021/send-entry 

W sytuacjach wyjątkowych (obostrzenia Covid-19) biuro regat będzie czynne 12.08.2021 

w godz. 16-20 i 13.08.2021 w godz. 8-10. 
Numer konta do wpłat wpisowego: 29 1240 5787 1111 0010 3857 5467, prosimy w 
treści przelewu napisać „XXVII MPJK oraz imię i nazwisko sternika”. Prosimy o wysłanie 

potwierdzenie wpłaty na e-mail: ktzszkwal@wp.pl 
6. Instrukcja Żeglugi: będzie dostępna dla zawodników po zgłoszeniu się do regat. 

Wszystkie inne komunikaty umieszczone będą na tablicy ogłoszeń KS. 
 

7. Wpisowe do regat: w przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną 100 zł od jachtu (50 zł 

klasa Katamaran) oraz 40 zł od członka załogi. W przypadku zapisu w biurze regat 150zł 
od jachtu oraz 50 zł od członka załogi. Wpisowe dla klasy Delphia 24 - 500zł od jachtu. 

 
 

https://www.upwind24.pl/mpjk-2021/send-entry
mailto:ktzszkwal@wp.pl


  
 

Jest możliwość wykupienia wyżywienia (jakie będzie przysługiwało uczestnikom regat) dla 
osób towarzyszących w wysokości 20 zł za dzień ( dotyczy w przypadku zniesienia obostrzeń 

związanych z Covid-19). 
8. Program regat:  
  

czwartek 12-08-2021 14.00 - 18.00 
16.00 – 20.00 

pomiary 
zgłoszenia 

piątek 13-08-2021 08.00 – 09.30 
10.00 

11.00 

pomiary, 
otwarcie regat 

start do I wyścigu 

sobota 14-08-2021 10.00 wyścigi + Delphia 24 

niedziela 15-08-2021 10.00 
15.00 

Wyścigi + Delphia 24 
zakończenie regat 

 

Planuje się rozegranie 8 wyścigów na 2 trasach z cyklu MPJK. 
      

9. Jachty startujące w regatach: muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne                  
w postaci numerów startowych dostarczonych przez Organizatora, naklejonych na obu 

burtach w części dziobowej jachtu.  
10.Kontrola sprzętu: w zakresie zgodności jachtu z przepisami klasowymi może zostać 

dokonana w dowolnym czasie podczas regat. Osobami uprawnionymi do 

przeprowadzenia kontroli zgodności  parametrów jachtu z wielkościami zadeklarowanymi 
przez zawodnika w klasach T oraz przepisami  pomiarowymi klas uczestniczących są: 

Wojciech Caban, Jarosław Bazylko. 
 
11.Ubezpieczenie: sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas 

regat polisę OC w wysokości 50 tys zł, obejmującą  w swym zakresie zdarzenia wynikłe 
podczas regat. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nieprzyjęciem zgłoszenia do 

regat. Organizator zapewnia przed regatami możliwości dokonania ubezpieczenia na czas 
regat. 

 

12.Sternik jachtu: osoba zgłoszona jako sternik jachtu, zobowiązana jest do osobistego 
prowadzenia („obsługiwania urządzenia sterowego”) jachtu będącego w wyścigu. 

Jednocześnie zobowiązana jest do posiadania licencji sportowej lub amatorskiej, wydanej 
przez Polski Związek Żeglarski. 

13.Uczestnicy regat: zobowiązani są do noszenia opasek identyfikacyjnych na czas regat 

dostarczonych przez organizatora. 
14.Nagrody: miejsca I-III w poszczególnych klasach puchary, medale i dyplomy, pozostałe 

miejsca dyplomy. Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane wśród wszystkich uczestników 
w dniu zakończenia regat. 

15.Załoga jachtu zgłaszająca się do regat: wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie 

przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach 
masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji 

regat. 
16.Na jachcie podczas wyścigu: powinna znajdować się taka ilość osób jaka została 

zgłoszona do regat. Wniosek (w formie pisemnej) o zamianę członka załogi należy złożyć 

przed rozpoczęciem wyścigu. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych, za 
zgodą Sędziego Głównego. 

17.Wszyscy uczestnicy: biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z 
czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat 
od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika, 

lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach. 
18.Wszyscy uczestnicy zgłoszeni do regat, zobowiązują się do przestrzegania 

wszystkich obowiązujących zasad dotyczących przeciwdziałaniu 
rozprzestrzeniania się koronawirusa Covid-19 wskazanych przez GIS, MZ i MS 

oraz zaleceń PZŻ i poleceń Organizatora. 
19.Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności: za uszkodzenia sprzętu lub 

osób, albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po 

regatach. 



20.Warunki pobytu: całkowite zwolnienie z opłat za korzystanie ze slipu (bez bramownicy), 
postój jachtów, przyczep i samochodów, WC, oznakowanie uczestników opaskami 

identyfikacyjno-dostępowymi. Każdy z uczestników może otrzymać w biurze portu kartę 
portową (kaucja zwrotna 15zł) udostępniającą korzystanie z toalety, prysznica, pralni, 

kuchni na terenie portu Ekomarina. 
Opłata zniżkowa 150zł za jednorazowe slipowanie za pomocą bramownicy. 

21.Zakwaterowanie i wyżywienie:  Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w 

Giżycku tel. 87 428 52 65, www.gizycko.turystyka.pl, Hotel u Czesława (koło portu u 
Czesława) Giżycko tel. 87 428 14 08, Tawerna Marina tel. 512 087 120, Tawerna Siwa 

Czapla tel.668 314 477, Tawerna Kajuta  tel. 606 839 880. 
 
 

 
22.Ważenie jachtów przed regatami:  port u Czesława (za portem LOK) - 60 zł  

               – Tel. Kontaktowy do dźwigowego – 601699053   
                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                

Zapraszamy 
Prezes KTŻ Szkwał - Krzysztof Dziedzic 

Kierownik Portu Ekomarina - Dariusz Klimaszewski 
 

 
 
                                        SPONSORZY  XXVII MPJK: 
  

 

 
 
 

 
 

                                                                 
 
 

          
 

                              

http://www.gizycko.turystyka.pl/

