
                     

 

Zawiadomienie o regatach 

Puchar Polski Jachtów Kabinowych 

pod patronatem Prezydenta Olsztyna  

1. Regaty zostaną  rozegrane w dniach 09-10.08.2014 r. na Jeziorze Ukiel . 

2. Biuro i port regat : Baza Sportów Wodnych „Słoneczna Polana” ul. Sielska 38 Olsztyn 

3. Osoby odpowiedzialne za organizacje regat : Piotr Wroński  608 403 735 kontakt - 

biuro@skysail.pl ,         

4. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z: 

 Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2013-2016,  

 Zawiadomieniem o regatach cyklu Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2014, 

 Przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych Formuła 

PZŻ 2013-2016, 

 Przepisami związków lub stowarzyszeń klas uczestniczących w regatach, 

 Niniejszym zawiadomieniem, 

 Instrukcją żeglugi. 

5. Regaty zostaną rozegrane  w klasach : T1, T2, T3, Omega Standard oraz DZ . Regaty 

zostaną uznane za ważne przy rozegraniu jednego wyścigu .  

6. Zgłoszenia do regat w dniu 08.08.2014 w godz. od 16.00 do 20.00 i  w dniu 

09.08.2014 w godz. od 8.00 do 9.45 na drukach dostarczonych przez organizatora . 

7. Wpisowe do regat 50 zł od jachtu .   

8. Organizator zapewnia : 

a) Nieodpłatne slipowanie jachtów na terenie obok bazy WOPR 

b) Nieodpłatne miejsce w porcie na czas regat oraz miejsce na terenie parkingu 

przed plażą dla samochodów  i przyczep 

9. Organizator udostępnia dla chętnych załóg jachty klasy Omega w cenie 100 zł za 

regaty . O przyznaniu i wyborze łodzi decyduje kolejność zgłoszeń . 

10. Jest możliwość zważenia jachtu ( opłata 50 zł od jachtu ) w godzinach pracy Biura 

regat w dniu 08.08.2014 r. 

11. Oficjalne otwarcie regat o godz. 10.00 w dniu 09.08.2014  

12. Start do I wyścigu przewidziany jest na godz. 11.00 . 

13. Przewiduje się rozegranie 7 wyścigów . W przypadku rozegrania więcej niż 3 

wyścigów , najgorszy wynik zostanie odrzucony . 

14. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli 

żadnego wyścigu . 



15. Nagrody : zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I-III otrzymają puchary, medale  

i dyplomy dla wszystkich załóg ; Nagrody wg regulaminu (sponsora, organizatora). 

Organizator przewiduję bogatą pulę nagród rozlosowywanych pomiędzy wszystkimi 

uczestnikami. 

16. Kategoria regat „C” uczestnicy są zobowiązani do naklejania na obu burtach logo 

sponsora regat PPJK 2014 . 

17. 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.  

18. 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 przez rozpoczęciem wyścigu.  Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn 

losowych i za zgoda Sędziego Głównego. 

19. Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie indentyfikacyjne 

w postaci numerów startowych dostarczonych przez Organizatora, naklejanych na 

obu burtach w części dziobowej jachtu. 

20. 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. 

21. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób 

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

regatach. 

22. Ubezpieczenie: sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas 

wyścigów polisę OC obejmująca w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas 

wyścigów. Brak ważnej polisy OC będzie skutkowało nie przyjęciem zgłoszenia do 

regat.  Organizator zapewni w czasie przeznaczonym na zgłoszenie do regat , 

możliwość dokonania ubezpieczeń na czas regat . 

23.  Załogi uczestniczące w regatach maja obowiązek przestrzegania przepisów 

żeglugowych : 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej ( Dz. U. nr 5, poz. 43 z 

2001r) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia 

warunków bezpieczeństwa osób .. uprawiających sporty wodne ( Dz. U. nr 57, 

poz. 358 z 1997r) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r.  w sprawie 

przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. nr 212, 

poz.2072 z 2003r.) 

 Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 9.06.2006 w sprawie uprawiania 

żeglarstwa (Dz. U. nr 105 poz.712 z 2006r) 

 



Wyżywienie : Organizator zapewnia wyżywienie na sobotnią biesiadę 

żeglarską wraz z obiadokolacją . 

Zgłoszenia i opłaty na  śniadania (10 zł za 1 posiłek ) w sobotę i niedzielę 

należy zgłosić w piątek w godzinach pracy Biura , lub wcześniej telefonicznie 

lub mailowo . 

 

Noclegi :  proponowana baza noclegowa ( na koszt uczestników regat ) : 

  

HOTEL KUR 
ul. Bałtycka 89 
10-189 Olsztyn 
tel:  + 48 89 521 47 00 
e-mail: hotel@hotelkur.pl l lub  recepcja@hotelkur.pl 

Baza Sportów Wodnych „Słoneczna Polana”- pole namiotowe 

Ul. Sielska 38 

10-083 Olsztyn 

Tel: +48 89 527 12 03 

Hotel Relaks 

ul. Żołnierska 13a 

tel. 527 75 34, 527 73 36, fax 527 76 84 

Omega Hotel 

10-802 Olsztyn 

ul. Sielska 4a 

tel. +48 89 522 05 00; fax +48 89 527 54 31 

Hotel Kopernik 

ul. Warszawska 37: 10-081 Olsztyn 

tel. 522 99 29,tel./fax 527 93 92 

 

Program regat: 

Piątek 08.08.2014 

16:00 – 20:00 – Zgłoszenia do regat wraz z możliwością wykupienia ubezpieczenia OC na czas 

regat. W tym czasie udostępniony jest również dźwig do wodowania jachtów. 

20:00 – Impreza towarzysząca w BSW „Słoneczna Polana”. 

 

Sobota: 09.08.2014 

08:00 – 09:45 – Zgłoszenia do regat wraz z możliwością wykupienia ubezpieczenia OC na czas 

regat. W tym czasie udostępniony jest również dźwig do wodowania jachtów. 

10:00 – Oficjalne otwarcie regat 

11:00 – 17:00 – Biegi regatowe zgodnie z instrukcją żeglugi 

17:00 – Obiad dla uczestników regat 
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18:00 – Biesiada integracyjna wraz z muzyką na żywo - koncert 

 

Niedziela: 10.08.2014 

10:00 – 14:00 – Biegi regatowe zgodnie z instrukcją żeglugi 

15:00 – Oficjalne zakończenie regat 

 

 

Plan dojazdu 

 

 

 

Organizatorzy 


