
Udany debiut Bray CUP w PPJK. 

Puchar Polski Jachtów Kabinowych ma w swoim kalendarzu imprezy ,które są jego znakiem 

firmowym. Włocławek , Augustów, Iława bez tych i innych miejscowości ,do których co roku 

przyjeżdża czołówka Polskich żeglarzy trudno byłoby wyobrazid sobie obraz całego cyklu PPJK.  Wciąż 

jednak  poszukuje się nowych miejsc i ludzi chętnych do organizacji regat.  Podczas targów Boat Show 

zielone światło na zaistnienie w kalendarzu PPJK otrzymali organizatorzy Pucharu Zalewu 

Koronowskiego Bray CUP i I Mistrzostw Polski Omeg Klasycznych , czyli Stowarzyszenie Wspierania 

Kultury Fizycznej „Przyjaciele Sportu” oraz Rodzinna Przystao Żeglarska „Tazbirowo”. Impreza 

debiutowała w ostatni weekend maja zbierając bardzo dobre recenzje.  

Regaty odbyły się w terminie 29-30 maja na wodach Zalewu Koronowskiego. Portem regat 

była Przystao „Tazbirowo” w miejscowości Romanowo . W piątek po południu zaczęły pojawiad się 

pierwsze załogi. Biuro regat rozpoczęło swoją pracę o godzinie 16.00 w pierwszym dniu zgłaszając do 

zawodów 28 załóg. Wieczorem organizator przygotował ognisko żeglarskie.   

W sobotę zapisy zawodników odbywały się do godziny 9.30 i ostatecznie zakooczyły listę 

startową na 51 załogach w 6 klasach, T1,T2,T3, Omega Sport, Omega Klasyczna , Żagle 500. Regaty o 

godzinie 10.00 rozpoczął wystrzał z armaty jednostki „Szaman Morski” ,który w pierwszym dniu był 

statkiem komisji sędziowskiej. Na otwarciu byli obecni Sekretarz Gminy Koronowo Pani Barbara 

Sosnowska, ViceStarosta Bydgoski  Pan Wojciech Porzych  oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan 

Rafał Bruski ,który objął honorowy patronat nad imprezą. W imieniu gospodarza przystani gości 

przywitał jeden z właścicieli Michał Tazbir. Ceremonię otwarcia regat prowadził Komandor regat i 

Prezes Stowarzyszenia „Przyjaciele Sportu” Arkadiusz Jankowski.  Po oficjalnej części rozpoczynającej 

regaty na scenę została zaproszona Sędzina Główna zawodów Pani Józefa Ogrodnik ,która 

poprowadziła odprawę sterników. Start do pierwszego biegu zaplanowano na 11.15. Trasa ustawiona 

została przy pomocy 7 znaków. Jako pierwsza grupa startowa Omegi Sport i Klasyczna. Omega 

Klasyczna debiutowała na Bray CUP jako nowa klasą Jachów w PPJK i określa jachty klasy omega 

wykonane w sposób tradycyjny.  Na jej pierwszą imprezę ,która miała rangę Mistrzostw Polski 

przyjechało aż 13 jednostek z różnych stron Polski, Opola, Nowej Soli, Żnina. Jako druga grupa 

startowa popłynęły wszystkie klasy T. Ostatnia grupa to Żagle 500 które oprócz walki o punkty w PPJK 

w tym roku podlegają specjalnie dla nich stworzonej klasyfikacji Torpol CUP. W sobotę udało się 

rozegrad 4 biegi przy sile wiatru 1-3B. Po biegach na zawodników czekał przygotowany poczęstunek a 

później częśd artystyczna regat, w której mieszanka szant i dobrze znanych wszystkim  standardów 

biesiadnych w wykonaniu zespołów „Własny Port” oraz  „Miki Band” umiliły czas. Oprócz występów 

zespołów można było również obejrzed wystawę zabytkowej motoryzacji.   

Na niedzielę Sędzina zaplanowała 3 biegi. Udało się rozegrad 2 przy sile wiatru podobnej jak 

w dzieo poprzedni, pierwszy bieg  na takiej samej trasie jak piątkowy, drugi wyścig to bieg 

długodystansowy z metą przy głównym pomoście Przystani „Tazbirowo”.  Zakooczenie regat odbyło 

się o godzinie 16.00. Byli na nim obecni przedstawiciele władz, Burmistrz Koronowa Pan Stanisław 

Gliszczyoski oraz Sekretarz Gminy Koronowo Pani Barbara Sosnowska, którzy wręczali nagrody 

losowane. Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawicie sponsorów, którzy wręczali 

puchary ,medale , dyplomy oraz czeki dla zwycięzców. W klasie omega klasyczna dla Mistrza Polski 

dodatkową nagrodą był komplet żagli do Omegi.  Sponsorami regat byli :  Bray- sponsor główny, 

Crewsaver Polska- sponsor klasy Żagle 500, Idea TFI – sponsor klasy T1, Raitech Sp. Z O.O. - sponsor 



klasy Omega Sport,  Klimat Solec Sp. Z O.O. – sponsor klasy T3, Sichert – sponsor klasy T2, BAS – 

Sponsor klasy Omega klasyczna,  Vobis S.A., P.W. Azet, Manusad, Mebleolubinski.pl,  Antyki Centrum, 

Inter Sport Yachting. Patronat medialny nad imprezę objął magazyn sportów wodnych Żagle ,portal 

Zalewkoronowski.pl, TVP Bydgoszcz oraz Express Bydgoski.   

Wyniki regat : 

T1 

I  - Maciej Grodzki na jachcie Alter Ego 

II – Andrzej Rygielki na jachcie Andrzela 

III – Marek Ciechanowicz na jachcie Mały Brat 

 

T2 

I – Piotr Adamowicz na jachcie Neoprofil 

II – Marek Kmied na jachcie Rafa 2 

III – Krzysztof Trześniewski na jachcie Diera 

 

T3 

I – Maciej Lunitz na jachcie Neverin 

II – Adam Niedzwiecki na jachcie Gawra 

III – Łukasz Pater na jachcie Noster 

 

Żagle 500 

I – Zbigniew Czoczys na jachcie Cors 

II – Jan Majko na jachcie Dżuma 

III – Maciej Bufal na jachcie Agibu 

 

Omega klasyczna 

I – Bitner Grzegorz na jachcie Nurzyk II 

II – Krzysztof Janiec na jachcie Scotch po Whisky 

III -  Mariusz Kazimierczak 

 

Omega Sport  

I – Romuald Knasiecki 

II – Krzysztof Myk  
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