VII Międzynarodowe Regaty
o Puchar Trzech Marszałków
30 czerwiec – 3 lipiec 2016 roku
TERMIN I MIEJSCE REGAT
Regaty odbędą się w dniach 30 czerwca - 3 lipca 2016 roku na wodach Zalewu Wiślanego; portem regat będą:
Tolkmicko 30.06., 01.07, 02.07 rano do godz. 09.00, oraz Frombork 02.07 – zakończenie regat
Pierwszy dzień wyścigów: 1 lipca 2016 - długi wyścig po trasie wyznaczonej po pławach nawigacyjnych
Drugi dzień regat: 2 lipiec 2016 – 1 wyścig „dojazdowy” w pobliże Fromborka; 2 wyścigi „góra-dół” na trasie
ustawionej na redzie portu Frombork.
ORGANIZATORZY REGAT
Organizatorami regat są:
Gubernator Obwodu Kaliningradzkiego - Nikolai Tsukanov
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Gustaw Marek Brzezin
Marszałek Województwa Pomorskiego - Mieczysław Struk
Burmistrz Fromborka - Małgorzata Wrońska
Burmistrz Tolkmicka – Andrzej Lemanowicz
Organizacja części sportowej regat:
Kaliningradzka Obwodowa Federacja Żeglarstwa
Jachtklub Elbląg
UKS Tolkmicko – część młodzieżowa
Bezpośrednie prowadzenie regat Komisja Regatowa.
PRZEPISY
Regaty odbędą się zgodnie z przepisami ISAF 2013-2016, MPOZZNM i opracowaną przez Komisję Regatową
instrukcją żeglugi.
WYMAGANIA
Startujące jachty muszą posiadać:
Aktualną polisę O.C. rozszerzoną na udział w regatach.
Aktualne pomiary KWR umieszczone w elektronicznej bazie danych na oficjalnej stronie formuły: http://kwrswiadectwa.pl
Uwaga: Obywatele FR muszą mieć wizy do pobytu na terytorium państwa obcego.
Dokumenty uprawniające do przekraczania granicy w małym ruchu granicznym nie uprawniają do
przekraczania granicy morskiej.
Wszystkie jachty zostaną podzielone na trzy, w miarę możliwości równe liczebnie (wymóg Pucharu Zalewu
Wiślanego) grupy startowe wg wartości współczynnika KWR. Minimalna liczba jachtów w grupie to 5.
PROGRAM REGAT i IMPREZ TOWARZYSZĄCYCH
30 czerwca 2016 (czwartek)
17.00 - 19.00 – przyjazd (przypłynięcie) i zakwaterowanie uczestników;
17.00 - 21.00 - praca biura regat w porcie w Tolkmicku
19.00 - 22.00 - spotkanie żeglarzy, wieczór w porcie jachtowym w Tolkmicku - poczęstunek
19.00 – 22.30 – szanty (3 zespoły) – Andrzej Korycki, Dominika Żukowska – (zespół śpiewa także w języku
rosyjskim); Formacja – Waldemar Mieczkowski; The Nierobbers
1 lipiec 2016 (piątek)

07.30 - 09.00 - praca biura regat w porcie jachtowym w Tolkmicku (1 etat) – rozdanie pakietu startowego gadżety
09.00 - odprawa kapitanów
Scena od godz. 9.00
10.00 – Ceremonia otwarcia (uroczyste otwarcie regat przez Marszałków Województw i przedstawiciela
Federacji Rosyjskiej, Burmistrza Tolkmicka)
11.00 – start do pierwszego wyścigu regat
Godz. 16.00 -17.00 – zakończenie wyścigów
Godz. 17.00 – 18.00 – poczęstunek
17.30 – 18.00 –-zespół muzyczny – The Nierobbers
18.00 – 19.00 – wręczenie pucharów i nagród grupie młodzieżowej
19.00 – 20.00 -(powitanie żeglarzy, prezentacja na scenie załóg),
20.00 – 23.00 - wieczór miasta Tolkmicko – szanty – 2 zespoły muzyczne – (Majtki Bosmana; Grzegorz
Tyszkiewicz)
2 lipiec2016 (sobota)
09.30 - odprawa kapitanów
10:00 - start do 2 wyścigu regat, starty do kolejnych wyścigów – 15 min. po zakończeniu poprzedniego
17.00 – zakończenie wyścigów
17.00 – 18.00 – poczęstunek
17.00 – 20.00 – zespół muzyczny
20:00 – 21:00 - oficjalne wyniki, dekoracje zwycięzców, nagrody i upominki
21:00 – dancing
3 lipiec 2016 (niedziela)
Dzień rezerwowy – powroty do portów macierzystych.

UWAGA! – wszystkie czasy podane wg czasu lokalnego.
Instrukcje żeglugi dla każdego etapu regat będą wywieszone na tablicy ogłoszeń regat.
REJESTRACJA ORAZ WARUNKI DOPUSZCZENIA DO REGAT
Wstępne zgłoszenie musi wysłane na adres Komitetu Organizacyjnego regat.
W momencie rejestracji należy przedłożyć następujące dokumenty:
 Zgłoszenie do regat na formularzu organizatora;
 Ubezpieczenie OC rozszerzone na regaty;
 Uiścić wpisowe w wysokości 100 zł. lub okazać dowód wpłaty na konto organizatora
SYSTEM LICZENIA, WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
Wyniki każdego z etapów będą liczone: czas rzeczywisty x współczynnik KWR. Zwycięzca otrzyma liczbę
punktów równą ilości startujących w grupie + premia 0,25 pkt. Za każde kolejne miejsce o jeden punkt mniej
(bez premii).
O zwycięstwie zdecyduje większa suma punktów ze wszystkich wyścigów.
W przypadku równej ilości punktów o zwycięstwie zdecyduje wyższa lokata zajęta w długim wyścigu.
Wyniki dla potrzeb Pucharu Bałtyku Południowego będą liczone według tych samych zasad, ale bez podziału na
grupy.
9. NAGRODY I UPOMINKI
Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się podczas uroczystości zakończenia regat w dniu 2 lipca 2016 roku o
godz. 20:00 w porcie jachtowym we Fromborku
Nagrody zwycięzcom poszczególnych grup fundują i wręczają:
Grupa I - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Grupa II - Marszałek Województwa Pomorskiego

Grupa III - Gubernator Obwodu Kaliningradzkiego
Nagrody w każdej z grup:
 Pierwsze miejsce: Puchar i nagroda
 Drugie miejsce: Puchar i nagroda
 Trzecie miejsce: Puchar i nagroda
- Każdy żeglarz z załogi jachtu nagrodzonej pucharem otrzyma pamiątkowy medal.
- 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)

KOSZTY
Koszty związane z nagrodami dla zwycięzców i pozostałych uczestników, zapłatę za obsługę regat (praca
lekarza, komisji regatowej, komisji technicznej, zakup paliwa, pracownik biura regat) ponoszą organizatorzy.
Koszty ubezpieczenia na życie, przyjazdów, posiłków i zakwaterowania są ponoszone przez uczestników.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Wszyscy zawodnicy i uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie biorą
odpowiedzialności za życie i mienie uczestników, jak również za możliwe obrażenia lub szkody powstałe w
mieniu uczestnika w czasie trwania Regat Trzech Marszałków i imprez towarzyszących.
Uczestnicy regat muszą mieć ważne wizy i paszporty, oraz ubezpieczenie wymagane przez władze
Rzeczypospolitej.
Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za przerwanie wyścigu z powodu zatrzymania do kontroli granicznej
jednego lub większej liczby jachtów.
WARUNKI DODATKOWE
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.

