
Długodystansowe Regaty Żeglarskie  
PUCHAR MARINY ELBLĄG im. Łukasza Politańskiego 

23 – 25 czerwca 2017 roku 
Krynica Morska, Polska 

 
Organizatorzy: 
„Stowarzyszenie Jachtklub Elbląg” 
Jachtklub Elbląg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 
 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 
1 PRZEPISY 
1.1 W regatach obowiązywać będą przepisy zdefiniowane w Przepisach Regatowych 
Żeglarstwa 2013-2016. 
 

2 REKLAMOWANIE 
Wymagane może być od jachtów, aby nosiły reklamy wybrane i dostarczone przez 
organizatora. 
 

3 UPRAWNIENIA I ZGŁOSZENIA 
3.1 Regaty są otwarte dla wszystkich jachtów jednokadłubowych zdolnych do uprawiania 
żeglugi na akwenie niniejszych regat. 
3.2 Regaty zostaną rozegrane w grupach: KWR. 
3.3 Uprawnione jachty mogą się zgłosić poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na 
stronie internetowej Organizatora (www.jachtklub.elblag.pl) i przesłanie go, wraz 
z wymaganym wpisowym w terminie do 10 czerwca 2017 roku. 
3.4 Zgłoszenia złożone po 10 czerwca 2017 roku będą przyjmowane pod następującymi 
warunkami:  
- zostaną dokonane do 20 czerwca 2017 roku, 
- zostanie uiszczona opłata dodatkowa w kwocie 100 zł ponad wysokość opłaty wpisowej. 
3.4 Zgłoszenia złożone po terminie 20 czerwca 2017 roku nie będą przyjmowane.  
 

4 KLASYFIKACJA 
4.1 Regaty będą klasyfikowane w cyklu regat Pucharu Bałtyku Południowego z zastosowaniem 
przepisów Regulaminu Pucharu Bałtyku Południowego. 
4.2 Jachty będą klasyfikowane w grupach: KWR. 
 

5 OPŁATA WPISOWA 
Wymagane są następujące opłaty wpisowego: 
Grupa  Opłata 
KWR   100 złotych od jachtu. 
 

6 PROGRAM REGAT 
6.1 Data wyścigu: 
Sobota, 24 czerwca 2017 roku. 
Wszystkie jachty startują jednocześnie  
6.4 Planowany czas sygnału ostrzeżenia dla wyścigu o godz. 10.00. 
 



7 POMIARY 
Każdy jacht musi udokumentować aktualizację posiadanego świadectwa pomiarowego.  
 

8 INSTRUKCJA ŻEGLUGI 
Instrukcja żeglugi stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zawiadomienia. 
 

9 MIEJSCOWOŚĆ 
Portem regat jest przystań rybacka w Krynicy Morskiej. Dla jachtów o większym zanurzeniu 
pomocniczym portem regat jest basen jachtowy Pętli Żuławskiej w Krynicy Morskiej. 
 

10 TRASY 
10.1 Wyścigi będą rozegrane na trasach wyznaczonych stałymi znakami nawigacyjnymi na 
wodach Zalewu Wiślanego ze startem na redzie portu Krynica Morska zgodnie z Instrukcją 
żeglugi. 
10.2 Wyścig zaplanowany jest jako długodystansowy. 
 

11 SYSTEM KAR 
11.1 Nie będzie stosowana Kara Punktowa (przepis 44.3).  
11.2 Przepis 44.1 lit.b jest zmieniony tak, że będzie stosowany w przypadkach jakiejkolwiek 
kolizji pomiędzy jachtami bez prawa do odwołania. 
 

12 KOMUNIKACJA RADIOWA 
Z wyjątkiem, gdy jest w niebezpieczeństwie jachtowi nie wolno ani nadawać przez radio ani 
otrzymywać komunikatów radiowych nie dostępnych dla wszystkich jachtów. Ograniczenie to 
obejmuje telefony komórkowe. 
 

13 NAGRODY 
Organizator przewiduje losowanie nagród rzeczowych. 
 

14 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 śmierć wynikłych w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas 
lub po regatach. 
 

15 PRAWO DO WIZERUNKU 
Zgłaszając się do regat, członkowie załogi zgłaszanego jachtu wyrażają zgodę na bezpłatne 
wykorzystanie swoich wizerunków przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i 
innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat. 
 

16 UBEZPIECZENIE 
Każdy jacht uczestniczący musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej do 
minimalnej sumy 100.000 złotych na okres regat lub im równoważny. 
 

21 DODATKOWE INFORMACJE 
Dla uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: 
Adam Kapczyński, tel: 606 639 394. 
 


