
 
 
 
 

 
KOMUNIKAT O REGATACH  

 

IX Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków 
 

Regaty zaliczane do Pucharu Bałtyku Południowego 
Regaty zaliczane do Pucharu Zalewu Wiślanego 

Imprezy towarzyszące 
Zlot jachtów turystycznych w Krynicy Morskiej 

Regaty klas młodzieżowych  
 
 
 

ORGANIZATOR: 
  
Samorząd Województwa Pomorskiego, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 
Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej   
 
WSPÓŁORGANIOZATORZY: 
 
Gmina Miasta Krynica Morska, Pomorskiego Związku Żeglarskiego i Kaliningradzka Obwodowa 
Federacja Żeglarstwa 
 
PATRONAT MEDIALNY: 
             
 żeglarski.info – portal żeglarski 

„Dziennik Bałtycki” 
Radio Gdańsk 
„Żagle” 
„W ślizgu” 
Telewizja Truso 

 
MIEJSCE I TERMIN REGAT: 
  
Regaty zostaną rozegrane na wodach Zalewu Wiślanego w dniach 28 – 30. 06. 2018 r.  
Miejsce postoju jachtów Port Jachtowy Krynica Morska ul. Górników 2. 
 
 



 
 
 
1.  PRZEPISY  
 
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych 
Żeglarstwa WS (edycja 2017-2021), a także Systemem Pomiarowym KWR, Zawiadomieniem  
o Regatach i Instrukcją Żeglugi. W przypadku sprzeczności dokumentów, decyduje Instrukcja 
Żeglugi. 
 
2.  WARUNKI UCZESTNICTWA  
 

 Regaty są otwarte dla wszystkich jachtów polskich i zagranicznych zgłoszonych  
i przyjętych do regat. 

 Posiadanie aktualnego świadectwa KWR oraz ważnej polisy ubezpieczeniowej  
od odpowiedzialności cywilnej na czas regat.  

 
3.  KLASYFIKACJA  
 

 Podstawą klasyfikacji wyników regat będzie formuła pomiarowa KWR. W regatach mogą 
            brać udział jachty kabinowe: mieczowe, balastowo-mieczowe i balastowe posiadające  

aktualne świadectwo KWR. Jachty bez aktualnego świadectwa pomiarowego KWR 
startują w kategorii otwartej (OPEN), których podstawą klasyfikacji jest miejsce zajęte  
na mecie w tej kategorii. 

 Kategorie podziału na grupy - w zależności od zgłoszonych jachtów organizator określa 
po przyjęciu zgłoszeń do regat. 

 
4.  ZGŁOSZENIA DO REGAT I WPISOWE 
 

 Wpisowe do regat wynosi – 100 zł od jachtu. 

 Rejestracji w miejscu regat należy dokonać w biurze regat: Port Jachtowy, Jacht Klub  

            Krynica Morska, ul. Bojerowców 4.  
 Podczas rejestracji nastąpi przegląd dokumentów: 

             • dowód wpłaty wpisowego do regat; 
             • ubezpieczenie OC na regaty; 
             • świadectwo pomiarowe zgłaszającego jacht w formule KWR. 

 Akredytacja jednostek towarzyszących nastąpi podczas procedury rejestracyjnej załóg  
w biurze regat. 

 
5. PROGRAM REGAT  
 Program regat: 
           28.06.3018 r. (czwartek) 
           10.00 – 18.00 – przybycie uczestników 
          16.00 – 21.00 – Biuro Regat rejestracja załóg i jachtów 
         29.06.3018 r. (piątek) 
       07.30 – 09.00 – praca Biura Regat 
          09.30 – odprawa kapitanów 
          10.00 – ceremonia otwarcia 
         11.00 – start pierwszego wyścigu (przewiduje się rozegranie 3 wyścigów krótkich) 
         16.00 – posiłek regeneracyjny dla zawodników 
          19.00 – 22.00 – imprezy towarzyszące 



          30.06.3018 r. (sobota) 
          09.30 – odprawa kapitanów 
          11.00 – 15.00 - start wyścigu (przewiduje się rozegranie 1 wyścigu długiego)  
          15.30 – 16.00 – posiłek regeneracyjny dla zawodników 
         18.00 – 19.00 – ceremonia zakończenia regat, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. 
         19.00 – 22.00 – imprezy towarzyszące  
 

Planowane jest rozegranie 4 wyścigów. 
 
6. POMIARY 
 

Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami 
regatowymi i klasowymi mogą być dokonane podczas regat.  

 
7. INSTRUKCJA ŻEGLUGI      
 

Instrukcja żeglugi dostępna będzie po zakończeniu procedury rejestracyjnej w Biurze 
Regat. 

 
8. TRASY REGAT 
 

 Wyścigi rozgrywane będą na wodach Zalewu Wiślanego w obszarze wytyczonym 
             pławami nawigacyjnymi. 

 Dokładny opis trasy będzie zawierał załącznik do Instrukcji Żeglugi. 
 Dopuszcza się kontaktowanie z Komisją Sędziowską przez radio celem objaśnienia 

przebiegu trasy i Instrukcji Żeglugi.  
 
9. PUNKTACJA 
 

 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu jednego wyścigu w każdej z grup. 

 Grupa będzie klasyfikowana, gdy zgłosi się w niej minimum 5 jachtów.  
 Zakładamy możliwość łączenia grup w przypadku mniejszej niż 5 Jachtów w grupie. 

 Systemy punktacji: według formuł wyrównawczych i małych punktów.    
 
11. NAGRODY 
 

 Załogi, które zajmą miejsca 1-3 w poszczególnych grupach otrzymają puchary.  

 Puchary zwycięzcom poszczególnych grup fundują i wręczają: 
Grupa I - Marszałek Województwa Pomorskiego 
Grupa II - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
Grupa III - Gubernator Obwodu Kaliningradzkiego 
Grupa Open – Burmistrz Miasta Krynica Morska  

 Ponadto wszyscy uczestnicy skalsyfikowani w Regatach wezmą udział w loterii nagród 
rzeczowych. 

 
12. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI  
 

Kapitanowie jachtów uczestniczących w regatach są odpowiedzialni za wyposażenie 
jachtu i kwalifikacje załogi. Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne 
ryzyko. Decyzja o uczestnictwie w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej 
odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób lub śmierci wynikłych w związku  



z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach. Wypełniając zgłoszenie  
do regat uczestnicy przyjmują całkowitą odpowiedzialność za siebie oraz sprzęt,  
na wodzie jak i lądzie. Wszelkie czynności wykonane bądź nie wykonane przez 
organizatorów nie zwalniają uczestników od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę 
spowodowaną w stosunku do osób trzecich lub ich sprzętu.   

 
13. DODATKOWE INFORMACJE 
 

 Przy rejestracji do regat będą wydawane talony dla członków załóg, które będą 
uprawniały do posiłków regeneracyjnych. 

 W trakcie regat jachty stacjonujące w porcie jachtowym w Krynicy Morskiej będą 
zwolnione z opłat portowych w dniach 28 - 30.06.2018 r. 

 Port jachtowy w Krynicy Morskiej dysponuje slipem betonowym do wodowania 
jednostek. 

 
 


