
 

 

 

 

VII MIĘDZYNARODOWE REGATY     

O PUCHAR TRZECH MARSZAŁKÓW 

30 CZERWCA – 3 LIPCA 2016 
 

 

 

 

 

1. CEL REGAT: 

 

– wzmocnienie przyjaznych relacji mieszkańców regionów przybrzeżnych Zalewu Wiślanego w Polsce i Zalewu 

Kaliningradzkiego w Obwodzie Kaliningradzkim; 

– wyłonienie najlepszych żeglarzy, promocji i rozwoju żeglarstwa w regionach przygranicznych obu państw. 

 

2. TERMIN, MIEJSCE REGAT I ZLOTU: 

 

30 czerwca – 3 lipca 2016 roku – wody Zalewu Wiślanego w pobliżu Fromborka i Tolkmicka. 

 

Zlot 

- impreza towarzysząca regatom 

- port jachtowy w Tolkmicku rozpoczęcie regat oraz zakończenie pierwszego etapu 

- port jachtowy we Fromborku – zakończenie regat 

 

3. ORGANIZATORZY: 

 

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Gustaw Marek Brzezin 

Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk 

Gubernator Obwodu Kaliningradzkiego – Nikolai Tsukanov 

Burmistrz Tolkmicka – Andrzej Lemanowicz 

Burmistrz Fromborka - Małgorzata Wrońska 

 

 

 

4. WSPÓŁORGANIZATORZY: 

 

Kaliningradzka Obwodowa Federacja Żeglarstwa 

Jachtklub Elbląg 

UKS Tolkmicko – część młodzieżowa 

 

5. BIURO REGAT: 

 

Biuro zorganizowane zostanie na terenie portu w Tolkmicku i oznaczone tablicą „BIURO REGAT”. 

 

6. ZGŁOSZENIA DO REGAT: 

 

Jachtklub Elbląg, tel. 55 232 67 20, tel. kom. 606 639 394, Adam Kapczyński lub osobiście do godz. 9.00 w dniu rozpoczęcia 

Regat (1 lipca 2016 r.). 

 

7. WYMAGANIA DLA UCZESTNIKÓW: 

 

– aktualna polisa OC jachtu, rozszerzona na udział w regatach, 

– aktualne pomiary KWR umieszczone w elektronicznej bazie danych na oficjalnej stronie formuły: http://kwr-swiadectwa.pl, 

– przedłożenie podczas rejestracji zgłoszenia na formularzu organizatora, 

 

 

 

 

http://kwr-swiadectwa.pl/


 

8. SPOSÓB PROWADZENIA REGAT: 

 

Regaty rozegrane zostaną z zastosowaniem formuły przeliczeniowej KWR z podziałem na 3 grupy startowe wg wartości 

przelicznika. 

Przewiduje się rozegranie trzech wyścigów. Szczegóły poda Sędzia Główny w instrukcji żeglugi i komunikacie sędziowskim. 

 

 

9. PROGRAM REGAT: 

 

30 czerwca 2016 (czwartek) 

 

           1 lipca 2016 (piątek) 2 lipca 2016 (sobota) 

17.00-19.00  przybycie uczestników 

do portu jachtowego  

w Tolkmicku  

17.00-21.00  praca Biura Regat  

19.00-22.30  spotkania żeglarzy,           

                      wieczór w porcie, 

                      szanty  

 

07.30-09.00   praca Biura Regat 

09.00:             odprawa kapitanów 

10.00:             Ceremonia otwarcia - powitanie  

                       żeglarzy, prezentacja na scenie  

                       załóg,  

11.00:             start pierwszego wyścigu regat 

16.00-17.00   zakończenie wyścigów 

17.00-18.00   poczęstunek, zespół muzyczny 

20.00-23:00   wieczór miasta Tolkmicko –  

                       szanty   

 

09.30:            odprawa kapitanów 

10.00:            starty kolejnych wyścigów 

17:00-20.00  zakończenie wyścigów,  

                      poczęstunek, zespół  

                      muzyczny,                           

20.00-21.00  oficjalne wyniki,  

                      dekoracje zwycięzców,                   

                      wręczenie nagród i  

                      upominków 

21:00             wieczór miasta Fromborka, 

                      dancing  

3 lipca 2016 (niedziela): dzień rezerwowy – powroty do portów macierzystych 

 

 

10. Informacja organizacyjne: 

 

– wpisowe do Regat: 100 zł od jachtu. 

– Uczestniczy Regat bądź Zlotu uprawnieniu są do otrzymania posiłków na podstawie talonu otrzymanego w dniu rejestracji 

jednostki i załogi w Biurze Regat  

– Uczestniczy Regat i Zlotu są zobligowani do zawieszenia proporca (banderki) z logiem Zalewu Wiślanego przekazanego przez 

organizatorów   

– Regaty o Puchar Trzech Marszałków klasyfikowane (zaliczane) są do Pucharu Południowego Bałtyku 

– Zapisując się do regat, uczestnicy (każdy z członków załogi) wyraża zgodę na bezpłatne korzystanie z ich zdjęć przez 

organizatorów, we wszystkich materiałach skojarzonych ze zdarzeniem. 

 

11. Puchary i nagrody: 

 

– puchary oraz nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych załóg w grupie  

– wszyscy nienagrodzeni uczestnicy sklasyfikowani w regatach wezmą udział w loterii nagród rzeczowych 

– wszystkie jachty, które zostaną sklasyfikowane w Regatach oraz zarejestrowane w Zlocie otrzymają pakiet startowy  

(drobne upominki) 

 

 

 


