
 

 

ZAWIADOM IENIE O REGATACH 
 
XVIII Regaty o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, 
XX Regaty o Puchar Starosty Płockiego, 
XXV Regaty o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów. 
 

1. Organizator 

  Marszałek Województwa Mazowieckiego 

  Starosta Powiatu Płockiego 

  Wójt Gminy Nowy Duninów 

Klub „MORKA”  Płock 

 

Współorganizatorzy: 

• Klub Żeglarski „Hals” Gostynin 

• Zgierski Klub Sportów Wodnych 

• Jacht Klub Boruta 

• Pabianicki Klub Sportów Wodnych 

2. Termin i miejsce 

Regaty zostaną rozegrane w dniu 16 lipca  2022 r. na rzece Wisła pomiędzy 648 
a 653 km (Zalew Włocławski). 

Siedzibą Komitetu Organizacyjnego i Komisji Regatowej będzie nieopodal 
sceny i oznakowana opisem KOMISJA REGATOWA 

Otwarcie Regat odbędzie się 16.07.2022 r. o godz. 10:00. 

Planowany start do pierwszego wyścigu o godz. 11:15. 

Zakończenie regat około godz. 15:00, wręczenie nagród od godziny 16:00. 

 

Po części oficjalnej zapraszamy na wspólną zabawę. 



 

 

3. Uczestnictwo 

Zgłoszenia do Regat będą przyjmowane w Biurze Regat – nieopodal sceny 
16.07.2022r. w godz. 08:00 – 9:30. Wpisowe 50 zł od jachtu przyjmowane będą 
wyłącznie w Biurze Regat.  

4. Sposób Przeprowadzenia Regat 

a. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami regatowymi ISAF 2021-
2024, Przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych – 
formuła PZŻ 2021 – 2024, Płockiego Żeglarskiego Grand Prix 2021-2024, 
zawiadomieniem o regatach oraz Instrukcją żeglugi. 

Instrukcja Żeglugi będzie dostępna na tablicy ogłoszeń w dniu regat przed 
ich rozpoczęciem. 

b. Przewiduje się rozegranie Regat w klasach: T, T-1, T-2,T-3 (wg. PŻGP) 
oraz Open. Planuje się rozegranie kilku biegów. Regaty zostaną uznane za 
rozegrane przy zakończeniu przynajmniej jednego wyścigu. Przewiduje się 
rozegranie czterech wyścigów.  

c. Przy rozegraniu więcej niż trzech wyścigów najgorszy rezultat zostanie 
odrzucony. 

5. Nagrody 

• Puchar Wójta Gminy otrzyma klub który zdobędzie największą ilość 
punktów w regatach („Za zajęcie I miejsca zespołowego” liczonego wg. PŻGP). 

• Puchar Starosty otrzyma załoga, która uzyska największa ilość punktów 
w regatach („dla zwycięzcy w najliczniejszej klasie”). 

• Puchar Posła na Sejm RP Pana Piotra Zgorzelskiego otrzyma najstarszy 
sternik jachtu biorącego udział w regatach. 

• Puchar Marszałka otrzyma sternik najszybszego jachtu biorącego udział 
w regatach. 

• Puchar Prezesa Jacht Klubu BORUTA dla najmłodszego sternika jachtu 
biorącego udział w regatach. 

• Puchar Prezesa Pabianickiego Klubu Sportów Wodnych otrzyma załoga 
biorąca udział w regatach, która oceniania będzie pod kątem: niesienia pomocy 
innym jachtom, ustępowania prawa drogi nie doprowadzając do kolizji z innymi 
jachtami, stosowania się do wszystkich zaleceń Komisji Regatowej jak i ww. 



 

 

przepisów oraz dbaniem o środowisko naturalne.  

• Trzy pierwsze miejsca w poszczególnych klasach premiowane będą 
nagrodami rzeczowymi i dyplomami. 

O podziale nagród decyduje organizator. 

6. Uwagi końcowe 

Organizator i Komisja Regatowa zastrzegają sobie prawo do zmian w programie 
regat i Instrukcji Żeglugi. 

Sędzią Głównym regat będzie Grzegorz Serejko – nr licencji PZŻ 890. 

7. Informacja Dodatkowa 

Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów 
żeglugowych: 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej, 

• Ustawa z dn. 18.08.2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na 
akwenach wodnych ( Dz.U. Nr 208 poz.1240), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r., 

• Lokalnych przepisów żeglugowych wydanych przez Dyrektora Urzędu 
Żeglugi Śródlądowej, 

• Sternicy jachtów mają obowiązek posiadania ważnej licencji zawodnika 
PZŻ (amatorskiej lub sportowej), 

• Jachty muszą posiadać ubezpieczenie OC. Przy zapisach wymagany nr 
polisy ubezpieczeniowej. 

 Cumowanie jachtów podczas regat - bezpłatnie. 
 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału 


