
 

 

ZAWIADOMIENIE O 
REGATACH OTWARCIA SEZONU ŻEGLARSKIEGO 2017 PoZŻ 

AKADEMICKIEGO KLUBU MORSKIEGO 
 
 

1. ORGANIZATOR 
Akademicki Klub Morski Gdańsk, ul. Stogi 18, 80-642 Gdańsk 
Telefon: 504 071 909 
e-mail: akm@akm.gda.pl 
 
2. TERMIN I MIEJSCE REGAT 
Regaty odbędą się w dniu 13 maja 2017r. na wodach Zatoki Gdańskiej, w okolicy Górek Zachodnich. 
 
3. PRZEPISY 
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa edycji 2017-2020 WS, 
COLREG 1972, przepisami klas ORC i KWR, Instrukcją Żeglugi i Zawiadomieniem o Regatach. Regaty są żeglarską 
imprezą amatorską. 
 
4. UCZESTNICTWO, KLASY, PODZIAŁ NA GRUPY 
W regatach może wziąć udział każdy jednokadłubowy jacht morski, zdolny do żeglugi na akwenie regat. 
Przewiduje się trzy klasy: ORC, KWR, OPEN. 
Mogą zostać także utworzone klasy jachtów jednakowego typu. 
Podział na grupy nastąpi po zgłoszeniu jachtów i zostanie podany na liście startowej. 
 
5. ZGŁOSZENIE DO REGAT I PRZEGLĄD DOKUMENTÓW 
Zgłoszenia drogą mailową na adres: waliant@poczta.onet.pl. 
Świadectwa jachtów będą pobierane z internetu przez Organizatora. 
 
6. WPISOWE DO REGAT 
Regaty bez wpisowego. 
 
7. PROGRAM REGAT 
Odprawa kapitanów odbędzie się w sobotę 13 maja o godz. 9:30 w siedzibie Organizatora. 
Start do jedynego wyścigu nastąpi w sobotę 13 maja 2017r. o godz. 10:30. 
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród jest planowane w sobotę 13 maja o godz. 16:00 w siedzibie Organizatora. 
Godzina zakończenia regat może ulec zmianie. 
 
8. UBEZPIECZENIE I ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko (patrz przepis 4. 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. 
Wymagane jest odpowiednie ubezpieczenie jachtu od odpowiedzialności cywilnej na okres regat. 
 
9. POMIARY KONTROLNE 
Podczas regat mogą być dokonane pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia określonego przepisami regatowymi i 
klasowymi. 
 
10. WYNIKI 
Jachty będą klasyfikowane wg zajętych miejsc na mecie po przeliczeniu w grupach. 
Wyniki klasyfikacji ORC będą liczone metodą PCS (performance curve scoring) for ocean. 
 



 

 

11. NAGRODY 
Głównymi nagrodami w regatach są: puchary w każdej grupie dla pierwszego jachtu, puchar dla najlepszego jachtu 
klubowego (w klasie ustalonej po przyjęciu zgłoszeń). 
 
12. INFORMACJE DODATKOWE 
Jachty startujące w regatach mają zapewniony bezpłatny postój w przystani AKM w Górkach Zachodnich. 
 
 Gdańsk, dnia 27 kwietnia 2017r.     ZARZĄD AKM 
 


