
               Zawiadomienie o regatach eliminacyjnych PPJK o Puchar Zalewu Wiślanego Nowa Pasłęka 29-31 lipca 2011 r. 

                                              

                                                            D N I    N O W E J    P A S Ł Ę K I                                                                                                                                                                      

                                     ZAWIADOMIENIE O REGATACH                                        

1. ELIMINACJE  PUCHARU  POLSKI  JACHTÓW  KABINOWYCH   O     PUCHAR ZALEWU WIŚLANEGO 

2. IX  REGATY  IM.  JARKA  RĄBALSKIEGO   O     PUCHAR NOWEJ PASŁĘKI                                                                                                                                                                                                                                         

1. Termin, ranga  i miejsce regat 

  Regaty rozegrane zostaną w dniach 29-31 lipca 2011r, w ramach regat  eliminacyjnych  Pucharu  Polski  Jachtów 

Kabinowych, grade = 1,0.  oraz tradycyjnych regat memoriałowych im. Jarka Rąbalskiego, rozgrywanych corocznie z okazji 

Dni Nowej Pasłęki. 

Planuje się rozgrywanie wyścigów w sobotę 30 lipca (5 biegów) oraz niedzielę 31 lipca (2 biegi). 

 Port  regat:  Nowa Pasłęka, przystao przy Hotelu „Dom Rybaka”. 

 Trasa dojazdu: szukaj:  http://mapgo.pl/ 

2. Jachty startujące i załogi 

 W regatach PPJK zostaną sklasyfikowane jachty klas T-1, T-2, T-3, (według Formuły Pomiarowej PZŻ 2009-2012) i Żagle 500 

(według przepisów pomiarowych klasy Żagle 500).  

 W regatach im. Jarka Rąbalskiego jachty wystartują w dwóch grupach: grupa I – jachty z ożaglowaniem zasadniczym (grot, 

bezan, fok, genua); grupa II – jachty z ożaglowaniem dodatkowym (genaker, spinaker) i zostaną sklasyfikowane według 

Formuły Pomiarowej KWR.  

 UWAGA: Wyścigi do obydwu regat będą rozgrywane wspólnie, a jachty klas T-1, T-2, T-3 będą jednocześnie 

sklasyfikowane według formuły KWR, jeżeli zostaną zgłoszone do tej klasyfikacji.  

 Przynależnośd poszczególnych jachtów do klas – w razie wątpliwości -  rozstrzygana będzie przez Komisję Regatową.  

 Jachty startujące w regatach muszą posiadad widoczne oznakowanie w postaci numerów rejestracyjnych na żaglach lub 

napisu identyfikacyjnego na kadłubie. 

 Jachty klas turystycznych „T” mogą stosowad tylko ożaglowanie podstawowe dla danego typu jachtu – wyklucza się 

stosowanie genakera i spinakera.  

 Limit jachtów w poszczególnych klasach i grupach , konieczny do uznania regat za odbyte, ustala się na cztery jednostki (4),  

 We wszystkich  klasach i grupach   wymagana jest załoga minimum dwuosobowa. 

 Liczba i skład członków załogi w czasie regat nie może się zmieniad bez zgody Komisji Regatowej. 

 Minimalny wiek członka załogi wynosi 7 lat. 

3. Organizator:  Yacht Club Zalewu Wiślanego „Nowa Pasłęka”     

  Kontakt:                Grzegorz Hejber,                   Tel.: 605 353 511,       e-mail: grzegorz.hejber@wp.pl                          

                                Tadeusz Kaszczyc,                 Tel.: 603 977 033,        e-mail: tkaszczyc@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                           

http://mapgo.pl/
http://poczta.interia.pl/classic/composemail%2CsendTo%2Cgrzegorz.hejber%40wp.pl,uid,d5379e439cf15c96
mailto:tkaszczyc@gmail.com
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4. Przepisy 

   Regaty  zostaną rozegrane według: 

 Przepisów Regatowych Żeglarstwa ISAF,  edycja 2009 – 2012, 

 Zawiadomienia o regatach PPJK 2011, (szukaj: http://www.ppjk.pl/pub/dok/dok_2011_03_28_19_32_36.pdf) 

 Niniejszego zawiadomienia o regatach,                                                                          

 Instrukcji Żeglugi, 

 Przepisów  pomiarowych jednokadłubowych jachtów kabinowych “Formuła Pomiarowa PZŻ 2009-2012” , 

 Przepisów Pomiarowych Stowarzyszenia Klasy  Żagle 500,  

 Przepisów pomiarowych „Formuła Pomiarowa KWR”.  

5. Wyniki 

      W wynikach ostatecznych nie będą sklasyfikowane jednostki, które nie ukooczą żadnego wyścigu.  Regaty zostaną uznane za 

ważne przy rozegraniu  1 (jednego) wyścigu.  

6. Protesty 

    Zgodnie z Instrukcją Żeglugi. 

7. Reklamowanie 

   Warunkiem dopuszczenia do regat  PPJK jest (nie dotyczy jachtów startujących wyłącznie w regatach im. Jarka Rąbalskiego): 

 Umieszczenie na obu burtach jachtu oficjalnych nalepek PPJK 2011. 

 Wypełnienie i złożenie wraz ze zgłoszeniem do regat ankiety REIFFEISEN LEASING – sponsora cyklu PPJK 2011. 

Nalepki oraz ankiety dostarcza Biuro Regat. Ankietę każdy jacht składa  jednorazowo w całym cyklu regat PPJK. 

8. Inne postanowienia 

 Załoga jachtu zgłaszając się do regat wyraża zarazem zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku, nazwiska, głosu 

w środkach masowego przekazu, w celu reklamy i promocji organizatorów oraz sponsorów regat PPJK, a także na 

archiwizację  w materiałach dotyczących regat. 

 Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialnośd.  Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana 

przez organizatorów, nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną 

przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach. 

9. Ubezpieczenie  

   Ubezpieczenie OC  jachtów na czas regat jest zalecane. Jachty nie posiadające polisy OC startują na wyłączne ryzyko osób 

zgłaszających jachty do regat. 

10. Zgłoszenia i wpisowe 

 Zgłoszenia  na  drukach p.n.:  „ZGŁOSZENIE”, wraz z „Kwestionariuszem Pomiarowym Jachtu”, oraz ankietą REIFFEISEN 

LEASING  można przesład do organizatora faksem lub e-mail  do dnia 18 czerwca 2010 r. Zgłoszenia ostateczne, po 

uiszczeniu wpisowego, przyjmowane będą  w Biurze Regat,  w terminie podanym w programie imprezy (patrz: pkt. 12). 

 Wpisowe do regat wynosi  40,00 zł od jachtu,  plus 30,00 zł od każdego  członka  jego załogi. 

 

11. Usługi dźwigowe  

Organizator zapewnia nieodpłatnie dźwig 10 ton do wodowania, ważenia i ponownego załadunku na przyczepę. Dźwig będzie 

dostępny w piątek 29 lipca w godzinach popołudniowych, w sobotę 30  lipca przed wyścigami oraz w niedzielę 31 lipca po wyścigach. 

Szczegóły: patrz program imprezy. Stanowisko dźwigu usytuowane będzie na terenie przystani przy Domu Rybaka w Nowej Pasłęce. 

 

http://www.ppjk.pl/pub/dok/dok_2011_03_28_19_32_36.pdf
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Uwaga: 

 Alternatywnie organizator udostępni slip na przystani rybackiej (usytuowany na prawo od wjazdu na most na rz. Pasłęce).  

Usytuowanie slipu (za mostem) uniemożliwia wodowanie z postawionym masztem. 

 W przypadku protestu technicznego wymagającego kontrolnego zważenia jachtu, zamówienie na usługę składa Komisja 

Regatowa telefonicznie do Biura Regat, niezwłocznie po zgłoszeniu protestu. 

 W przypadku protestu odpłatnośd za jednokrotną usługę dźwigu wynosi 50,00 zł. Koszt usługi obciąża składającego protest 

techniczny. 

12. Program 

 Patrz:  Załącznik 

13. Nagrody, inne świadczenia i usługi dla zawodników 

    Nagrody dla zwycięzców w regatach eliminacyjnych PPJK: 

 za I miejsce w klasie T-1, T-2, T-3, ŻAGLE 500   – Puchar Zalewu Wiślanego w klasie   dla jachtu,  plus dyplomy oraz 

medale  dla członków załogi, 

 za II miejsce w klasie jak wyżej - dyplomy i medale  dla członków załogi, 

 za III miejsce w klasie jak wyżej – dyplomy i medale dla członków załogi 

Nagrody dla zwycięzców w IX Regatach im. Jarka Rąbalskiego: 

 za pierwsze, drugie i trzecie  miejsce w grupie  - Puchar Nowej Pasłęki 

Nagrody do rozlosowanie wśród  wszystkich sklasyfikowanych załóg: 

 radiotelefony VHF, farby okrętowe i inne nagrody rzeczowe  

W ramach opłaty startowej (wpisowe) zawodnicy otrzymują: 

 możliwośd skorzystania z dźwigu 10 t., w tym także do  zważenia jachtów (nie dotyczy protestów) albo slipu, 

 dostęp do  toalet przenośnych, 

 miejsce parkingowe dla samochodów i przyczep (niestrzeżone), 

 miejsce przy kei, 

 okolicznościowe koszulki pamiątkowe T-shirt, 

 prawo udziału w losowaniu nagród, 

 posiłki: kiełbaska + puszka piwa w piątek (ognisko integracyjne), 2 x ciepły posiłek regeneracyjny po regatach (zupa), 

ciepła obiadokolacja  w sobotę (talon), 

 wstęp na koncert kapeli szantowej. 

W pobliżu portu zlokalizowany jest sklep spożywczy oraz HOTEL „DOM RYBAKA”.  Informacja o lokalnych ofertach noclegowych  

dostępna m.in. na stronach:    domrybaka@op.pl    lub     http://meteor.turystyka.pl/noclegi,nowa-pasleka,0.html 

Zapraszamy, 

                      Komandor Yacht Clubu Zalewu Wiślanego                                                Komandor Regat  

                                      Grzegorz B. Hejber                                                                          Tadeusz Kaszczyc 

Załącznik: program imprezy 

 

mailto:domrybaka@op.pl
http://meteor.turystyka.pl/noclegi,nowa-pasleka,0.html
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Załącznik do Zawiadomienia o regatach PPJK  2011 Nowa Pasłęka 

PROGRAM  REGAT 

1. PUCHARU POLSKI JACHTÓW KABINOWYCH NOWA PASŁĘKA 2011  O PUCHAR ZALEWU WIŚLANEGO 

2. IX REGAT im.  JARKA RĄBALSKIEGO O PUCHAR NOWEJ PASŁĘKI 

 

1. dzieo – piątek 29. lipca 

15.00 – uruchomienie recepcji Biura Regat, rejestracja uczestników regat,  

19.00 – 21.00 – wodowanie, ważenie i pomiary jachtów (Mierniczy Regat, dźwig o udźwigu  10 ton, waga dźwigowa, alternatywnie: slip rybacki), 

20.00 – 23.00 -  ognisko integracyjne wodniaków (kiełbaska, napój, muzyka), 

24.00-  cisza nocna na kei. 

2. dzieo – sobota 30. lipca 

08.00 – otwarcie recepcji Biura Regat, c.d. rejestracji uczestników regat, 

07.00 – 09.30 - kontynuacja ważenia i pomiarów jachtów, 

09.45- 10.00 – odprawa sterników 

10.00 – uroczyste otwarcie regat z udziałem organizatorów i sponsorów,   

10.30 – wyjście jachtów z portu – parada jachtów  

11.15 -   start do 1. i kolejnych wyścigów, 

ok. 17.00-  powrót jachtów do portu, posiłek regeneracyjny (zupa), 

19.00 – wstępna informacja Komisji Sędziowskiej o wynikach 1. dnia regat, 

ok. 18.00-19.30 - obiadokolacja dla uczestników i obsługi regat, 

20.00 – koncert estradowy i zabawa taneczna, 

00.30  -  cisza nocna na kei. 

3. dzieo – niedziela 31. lipca 

08.00 – odprawa sterników i wyjście jachtów z portu, 

09.15 – start 

13.00 – powrót jachtów do portu, posiłek regeneracyjny (zupa), 

14.00 – 16.00  slipowanie jachtów (dźwig albo  slip rybacki) 

14.30 – ogłoszenie wyników na tablicy Biura Regat, 

15.00 – uroczystośd dekoracji zwycięzców i zakooczenie regat. 

 

KOMITET  ORGANIZACYJNY 

 

 

 

 


