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   ZAWIADOMIENIE  O  REGATACH          

PUCHAR 6 PIW 

 2018 
 
1. TERMIN I MIEJSCE REGAT 
1. Poszczególne wyścigi regat rozegrane zostaną w każdą sobotę września 2018 roku. 
2. Trasa regat ustawiona będzie na akwenie Wiśle Śmiałej w Górkach Zachodnich i Zatoce Gdańskiej 
(zależnie od aktualnych warunków atmosferycznych). Trasa regat każdorazowo określona będzie 
odrębnym komunikatem. Komunikat zawierać będzie mapę trasy z opisem i skróconą Instrukcją 
Żeglugi. 
2. ORGANIZATOR: JACHTKLUB STOCZNI GDAŃSKIEJ 

80-643 Gdańsk ul. Przełom 9  tel. 3073115 ; 3050123 , fax. 3050658, e-Mail: jsg@nsm.pl  
3. UCZESTNICTWO 
W regatach może wziąć udział każdy jacht żaglowy, który zgłosi się na linii startu i wniesie opłatę 
wpisową. 
4. KLASYFIKACJA 
1. Jachty będą klasyfikowane w jednej grupie na podstawie skorygowanego czasu przebycia trasy 
wyścigów z zastosowaniem współczynnika NHC. 
2. Dodatkowo dla jachtów posiadających świadectwa formuł ORC i KWR prowadzona będzie 
klasyfikacja porównawcza. 
3. Do klasyfikacji generalnej regat zaliczone będą rezultaty wszystkich rozegranych wyścigów. Przy 
rozegraniu 5 wyścigów najgorszy rezultat będzie odrzucony. 
5. ZGŁOSZENIA 
Za jacht zgłoszony uważany będzie jacht, który spełni wymagania pkt.3 niniejszego zawiadomienia. 
6. BIURO REGAT 
Biuro Regat mieści się w siedzibie Jachtklubu Stoczni Gdańskiej i jest czynne w godzinach urzędowania 
sekretariatu Jachtklubu. 
7. OPŁATA WPISOWA 
1. Opłata wpisowa do każdego wyścigu wynosi 10 zł. 
2. Opłatę wpisową do regat należy uiścić gotówką przed terminem rozpoczęcia ceremonii zakończenia 
aktualnego wyścigu. 
8. PROGRAM REGAT 

1. Poszczególne wyścigi regat rozegrane zostaną w każdą sobotę września 2018, w dniach: 01, 08, 
15, 22, 29. 

2. Start do wyścigu zawsze o godz. 13:001 
3. Ogłoszenie wyników do godz.17:00. 
4. Po zakończeniu wyścigu spotkanie przy grill’u 
5. Zakończenie regat i wręczenie nagród klasyfikacji generalnej w dniu zakończenia sezonu w 

Jachtklubie. 
 
 
 

                                                        
1 możliwa zmiana godziny startu związana ze współpracą organizacyjną na rzecz regat przeprowadzanych przez: 

JKM „Neptun” - 15 września; AKM Gdańsk - 22 września; zmiany zostaną ogłoszone odrębnym komunikatem 
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9. PRZEPISY 
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z niniejszym zawiadomieniem o regatach, instrukcją żeglugi i  
Przepisami Regatowymi Żeglarstwa (PRŻ 2017-2020) wyłącznie w zakresie cz.1, cz.2, cz.3, cz.4 oraz 
pkt.90.3 i dodatku A. 
10 ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Uczestnicy biorą udział w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Patrz przepis cz.1 pkt.4 PRŻ. Decyzja o 
uczestnictwie w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za szkody w sprzęcie lub 
zdrowiu lub śmierć osób wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po 
regatach. 
11 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. 
12. UBEZPIECZENIA 
Uczestnicy powinni posiadać własne polisy ubezpieczeniowe OC i NW. Każdy uczestnik regat startuje 
na własne ryzyko i jest całkowicie odpowiedzialny za wyrządzone szkody. 
13. NAGRODY 
1. Puchar 6 Piw - zwycięzca klasyfikacji generalnej regat. 
2. Puchary - zdobywcy miejsc od II do VI klasyfikacji generalnej. 
3. Nagrody pamiątkowe dla każdego uczestniczącego jachtu. 
4. Zdobywcy 3 pierwszych miejsc każdego wyścigu otrzymają nagrody rzeczowe. 
5. Nagrody rzeczowe za poszczególne wyścigi i za wyniki w klasyfikacji generalnej wręczane będą 
wyłącznie członkowi załogi sklasyfikowanego jachtu. 
 
Gdańsk 27 sierpnia 2018      ORGANIZATOR 


