
ZAWIADOMIENIE O REGATACH
„Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Powiatu Kartuskiego”

„Regaty o Puchar Starosty Kartuskiego”

PATRONAT HONOROWY

JANINA KWIECIEŃ
STAROSTA POWIATU KARTUSKIEGO

Regaty zaliczane do cyklu „Żeglarski Puchar
Kaszub 2017”

Organizator:
Uczniowski Klub Sportowy „WIKING” w Kamienicy Królewskiej
mail: ukswiking@agrofil.biz.pl tel. 058 6819-242; fax 058 6816-625
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach tel/fax 058 681 62 14

Termin i miejsce regat:                                                                                                          
08-09 lipiec 2017 r.  Gowidlino, molo przy dawnym ośrodku wczasowym „GOVI”.
Program regat:
08.07.2017 r. godz. 1000 otwarcie regat.
godz. 1100 start do pierwszego wyścigu, przewiduje się rozegranie minimum trzech 
wyścigów.
09.07.2017 r. godz. 1030 start do kolejnego wyścigu, przewiduje się rozegranie kolejnych 
trzech wyścigów. Ostatni wyścig regat, będzie wyścigiem australijskim wyłaniającym 
bezwzględnie najszybszy jacht regat. Zwycięzca tego wyścigu zdobywa Puchar Starosty 
Kartuskiego. 

godz. 1600 ogłoszenie wyników regat, wręczenie nagród, zakończenie regat.
Zgłoszenia do regat:
Przyjmowane będą przez Organizatora pocztą elektroniczną do godz. 20 – tej 07.07.2017 r. 
oraz przy molo byłego ośrodka „GOVI” w Gowidline do godz. 10 – tej.  Zawodnicy muszą 
być ubezpieczeni i posiadać aktualne badania lekarskie. 
Regaty będą rozgrywane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa .
Wpisowe do regat: 20,00 zł. od osoby.
Klasy jachtów:
- OPTIMIST  – grupa „0” – zawodnicy początkujący do 1 roku stażu żeglarskiego.



- OPTIMIST -  UKS  - zawodnicy sprawnie żeglujący na trasie regatowej.

- CADET
- VAURIEN
- OMEGA Standard
- JACHTY KABINOWE
-  OPEN
Jachty wyżej wymienionych klas oraz wszystkie inne jachty, uczestniczą w ostatnim 
wyścigu regat o „Puchar Starosty Kartuskiego”, tak zwany „wyścig australijski”, będą w 
cyklu ŻPK zaliczane do grupy Open, puchar otrzymuje załoga jachtu bezwzględnie 
najszybszego.

NAGRODY  
Pierwsza 3 miejsca w klasach: OPTIMIST  – grupa „0”, OPTIMIST -  UKS, CADET,  
VAURIEN, członkowie załogi otrzymują puchary i pamiątkowe medale. Pozostałe klasy, 
puchar dla sternika i dla całej załogi pamiątkowe medale. Wszyscy uczestnicy otrzymują 
okolicznościowe koszulki i dyplomy   

PRAWA DO WIZERUNKU  
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku
przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania
regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat. 

ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI  
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności 
wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od 
ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub 
jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.  

Regaty dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach.                                      
Cykl regat Żeglarskiego Pucharu Kaszub objęty jest honorowym patronatem Marszałka 
Województwa Pomorskiego.

Z żeglarskim pozdrowieniem   

ORGANIZATORZY.
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