
     

 

PUCHAR JEZIOR CHMIELEŃSKICH 

VII ŻEGLARSKI PUCHAR KASZUB 

17-18 lipca 2021 roku 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 

OPTIMIST (GRUPA 0,UKS), CADET, O M E G A ,  OPEN, JACHTY KABINOWE 

 

Regaty dofinansowane przez Pomorską Federację Sportu ze środków Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.  

 

COVID-19 

Ze względu na sytuacje epidemiczną , do regat dopuszczone zostaną tylko osoby bez 

jakichkolwiek objawów chorobowych. Wszystkie wytyczne odnośnie zachowania na terenie 

klubu i ewentualnych obostrzeń zostaną przekazane pod czas zgłoszeń do regat. Osoby , które 

nie będą stosowały się do wytycznych zostaną wyproszone z terenu klubów. 

Regaty będą rozgrywane na dwóch chmieleńskich akwenach:  

- jezioro Kłodno - OPTIMIST (GRUPA 0-oddzielna trasa, UKS), CADET 

- jezioro Raduńskie Dolne – OMEGA, OPEN, jachty kabinowe na żaglach podstawowych 

grot+fok lub grot+genua bez zmiany żagli w trakcie trwania wyścigu 

I. Organizatorzy:  
 
1. Gmina Chmielno 
2. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie ul. Gryfa Pomorskiego 20, 

Chmielno 
3. Klub Sportowy DAMROKA ul. Gryfa Pomorskiego 20 Chmielno 
4. Kaszubski Klub Żeglarski DULKA ul. Raduńska Chmielno 
5. Pomorski Związek Żeglarski 

 
     II. Przepisy – regaty zostaną rozegrane zgodnie z: 

1. Przepisami Regatowymi Żeglarstwa  
2. Regulaminem VII Żeglarskiego Pucharu Kaszub 



3. Zawiadomieniem o regatach 
4. Instrukcją żeglugi (udostępnioną w dniu rozpoczęcia regat) 

 

III. Reklamowanie 

  

Zawodnicy mogą być zobowiązani do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat, 

dostarczonych przez organizatora. 

IV. Zasady rozgrywania regat 

 
      Regaty zostaną przeprowadzone w formie wyścigów floty.  

V. Zgłoszenia: 
 

1. Zgłoszenia wstępnego należy dokonać elektronicznie w terminie do dnia 15.07.2021: 

 
 (Optimist UKS, Cadet)  od 3  lipca na portalu sailingnet.pl, Optimist Gr 0 na adres 

email skrzypkowska.m@gmail.com (tel. kontaktowy 508-267-614) 

 od 3  lipca na adres st.asia@o2.pl (Omega, Jacht 2020, Open – jachty otwarte do 4 
osób, jachty kabinowe) 

 17.07.2021 od godz. 8:00 do 9:30 biuro regat na stadionie gminnym przy ul. 
Grzędzickiego 28 (Optimist gr. 0, Optimist UKS, Cadet) oraz biuro regat na przystani 
KKŻ Dulka ul. Raduńska (Omega, Open – jachty otwartopokładowe do 4 osób załogi,  
jachty kabinowe) 

 
     2. Opłaty rejestracyjne:  Optimist grupa 0 - 30 zł   w dniu regat 40 zł 
                                                         Optimist UKS – 40 zł     w dniu regat 50 zł 
                                                         Cadet (załoga) – 70 zł   w dniu regat 80 zł 

                 Omega (załoga) – 70 zł  w dniu regat 80 zł 
                 Open (załoga) – 70 zł   w dniu regat 80 zł 
                 Jachty kabinowe (załoga) – 70 zł     

 
Nr konta  KS Damroka Chmielno 07 8324 0001 0030 0126 2000 0010  Bank Spółdzielczy 
Sierakowice  

dla klas Optimist (gr 0, UKS), Cadet 
 

          Nr konta   KKŻ Dulka Chmielno 05 1600 1462 1818 1732 1000 0001  BGŻ BNP Paribas  
     dla klas Omega, Open, jachtów kabinowych 
 
VI. Instrukcja żeglugi  

 
         Instrukcje żeglugi dla poszczególnych klas będą dostępne w dniu rozpoczęcia regat w biurze 

           regat 

    VII. Trasa  

       Trasa regat zostanie podana w Instrukcji Żeglugi. 

 
      VIII. Program regat: 
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17 lipca: Sobota 
8:00 – 9:30 Rejestracja zgłoszeń 
10:00 Odprawa trenerów 
11:00 Start do pierwszego wyścigu 
 
18 lipca: Niedziela 
10:30 Start do kolejnych wyścigów 
15:00 Zakończenie i ogłoszenie wyników (scena na stadionie gminnym w Chmielnie) 

 

    1. Planowane jest rozegranie 6 wyścigów w klasach Optimist UKS, Cadet   
    2. Planowane jest rozegranie minimum 4 wyścigów w klasie Optimist 0 
    . Planowane jest rozegranie 3 wyścigów w klasie Omega, Open, jachty kabinowe 

 
IX. Punktacja 
 
     Regaty będą ważne przy rozegraniu 1-go wyścigu w danej konkurencji, po 4 wyścigach jeden 
najgorszy rezultat zostanie odrzucony. 
 
X. Postój sprzętu 
 
Wszystkie łodzie i sprzęt mają obowiązek stacjonować w miejscach określonych przez organizatorów. 
 
XI. Zastrzeżenie 
 
Wszyscy uczestnicy regat biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. 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. 
 
XII. Prawa do wizerunku 
 
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku 
przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji czasie trwania regat 
oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat. 
 
XII. Nagrody 
 
W ramach rozgrywanych regat medale, dyplomy i puchary dla zwycięzców (1 miejsce) za (1,2,3 
miejsce) medale i dyplomy oraz dyplomy za udział w klasach: 

 Optimist 0 dziewczęta, Optimist 0 chłopcy 

 Optimist UKS dziewczęta, Optimist UKS chłopcy 

 Cadet dziewczęta, Cadet chłopcy 

 Omega 

 Open  

 Jachty kabinowe 
 

Wszyscy uczestnicy regat otrzymają w pierwszym dniu regat w biurze regat okolicznościowe koszulki. 



 
Najmłodszy uczestnik oraz uczestniczka regat obdarowani zostaną nagrodą. Możliwe jest zwiększenie 
puli nagród zgodnie z możliwościami organizatora. 
 
XIV. Kontakt: 
 

Joanna Czerwionka KS Damroka Chmielno nr tel. 886 917 653, e-mail damroka.chmielno@wp.pl 
(Optimist - gr 0, UKS, Cadet)  
 

         Joanna Stencel KKŻ Dulka nr tel.  691 973 543, e-mail st.asia@o2.pl  
        (Omega, Open, jachty kabinowe)
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