
 
 
 
 

X Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków 
w klasie OPTIMIST i LASER 4,7 
Tolkmicko, 27-29.06.2019 r. 

 
 
 
 
 

Zawiadomienie o regatach 
 
1. ORGANIZATOR 

1.1. Organizatorem regat jest Uczniowski Klub Sportowy TOLKMICKO, ul. Parkowa 27, 82-340 
Tolkmicko, www.ukstolkmicko.pl 

1.2. Regaty będą rozgrywane na Zalewie Wiślanym w dniach 27-29.06.2019 r w okolicach portu 
Tolkmicko. Bazą regat i miejscem trzymania sprzętu jest Hangar Żeglarski – siedziba UKS 
TOLKMICKO w Tolkmicku. Wodowanie sprzętu odbywad się będzie na slipie portu  
w Tolkmicku. 

 
 

2. PRZEPISY 
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych 

Żeglarstwa ISAF 2017-2020 oraz Regulaminem i Zasadami Współzawodnictwa PSKO i PSKL  
w 2019r. 
 
 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY 
3.1. W ramach regat mogą uczestniczyd wszyscy zawodnicy posiadający i nie posiadający 

uprawnieo wynikających z Kodeksu Uprawnieo ISAF (licencja zawodnika). 
3.2. Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach:  

 OPTIMIST 
- grupa „A”: rocznik 2001-2003. 
- grupa „B”: rocznik 2004 i młodsi. 

Grupy A i B będą oddzielnie klasyfikowane w zależności od płci zawodnika.  
- grupa „0”: początkujący zawodnicy. 

 LASER 4,7. W klasie startują zawodnicy do 18 r.ż.  
3.3. Zbiorcze zgłoszenia do regat na załączonych formularzach można dostarczyd do organizatora 

w terminie do dnia 21.06.2019 do godz. 15.00 na adres e-mail: uks@ukstolkmicko.pl 
 
 

4. ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT 
4.1. Zgłoszeo ostatecznych w miejscu regat należy dokonad w biurze regat w porcie Tolkmicko  

w dniu 27.06.2019 r w godz. 18:00-20.00 oraz w dniu 28.06.2019 w godz. 07.00 – 9.00. 
4.2. Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat obowiązuje posiadanie jednego  

z dokumentów: Legitymacja szkolna lub dowód osobisty/paszport zawodnika. 
 
 
 

http://www.ukstolkmicko.pl/
mailto:uks@ukstolkmicko.pl


5. PROGRAM REGAT 
 

Dzieo Godz.  

27.06.2019 
(czwartek) 

18.00-20.00 Przyjazd ekip 
przyjmowanie zgłoszeo. 

27.06.2019 
(czwartek) 

18.00 Kolacja. 
 

28.06.2019 
(piątek) 

8.00 Śniadanie. 

28.06.2019 
(piątek) 

9.30 Otwarcie regat. 

28.06.2019 
(piątek) 

11.00 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia. 
 

28.06.2019 
(piątek) 

+ 10 min. po zakooczeniu wyścigu 
poprzedniego 

Start do kolejnych wyścigów. 

28.06.2019 ok. godz. 13.00 30 min. przerwy na posiłek regeneracyjny na 
wodzie 

(pakiet śniadaniowy). 

28.06.2019 
(piątek) 

15.00-15.30 Zakooczenie wyścigów. 

28.06.2019 16.00-18.00 Poczęstunek. 

29.06.2019 
(sobota) 

8.00 Śniadanie. 

29.06.2019 
(sobota) 

10.00 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia. 

29.06.2019 
(sobota) 

+ 10 min. po zakooczeniu wyścigu 
poprzedniego 

Start do kolejnych wyścigów. 

29.06.2019 
(sobota) 

ok. 12.30 30 min. przerwy na posiłek regeneracyjny na 
wodzie 

29.06.2019 
(sobota) 

15.00 Zakooczenie wyścigów. 

29.06.2019 
(sobota) 

16.00-18.00 Poczęstunek. 

29.06.2019 
(sobota) 

18.00-18.30 Uroczyste zakooczenie regat 
(nagrodzenie zwycięzców/scena główna). 

29.06.2019 
(sobota) 

19.00 Losowanie nagród                                         
(wszyscy zawodnicy regat/ hangar UKS) 

30.06.2019 
(niedziela) 

8.00 Śniadanie. 

30.06.2019 
(niedziela) 

10.00 Wycieczka integracyjna -  
zwiedzanie Muzeum w Elblągu. 

30.06.2019 godz.13.00 Pożegnanie uczestników regat. 
Wyjazd do domów. 

 
5.1. Organizator zapewnia suchy prowiant i napoje podczas zajęd na wodzie, 
5.2. Planowane jest rozegranie maksymalnie 9 wyścigów dla każdej z grup, 
5.3. Sygnał ostrzeżenia do ostatniego wyścigu nie będzie podany później niż o godz. 14.00, 
5.4. W wypadku, gdy siła wiatru przekracza 7-8 m/s w podstawie, wyścigi zostają odroczone. 

 
 

6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI 



Instrukcja żeglugi będzie wywieszona na tablicy ogłoszeo w biurze regat najpóźniej w dniu 
27.06.2019 godz.18.00. Kierownicy ekip, oraz zawodnicy przystępujący do regat, indywidualnie, 
mogą otrzymad na swoją prośbę IŻ po zakooczeniu procedury zgłoszeniowej  
u organizatora. Wszyscy uczestnicy regat mają bezwzględny nakaz noszenia na sobie kamizelek 
asekuracyjnych. 

 
7. POMIARY 

Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeostwa określonego przepisami regatowymi 
i klasowymi mogą byd dokonane wyrywkowo podczas regat. 

 
8. TRASA I RORMAT ROZGRYWANIA REGAT 

8.1. Wyścigi będą rozgrywane na trasach stosowanych w regatach międzynarodowych. 
8.2. Schematy tras dla poszczególnych klas zostaną podane w Instrukcji Żeglugi. 

 
 

9. PUNKTACJA 
9.1. Wyścigi będą oceniane zgodnie z „systemem małych punktów” (przepis A4.1 – Przepisów 

regatowych Żeglarstwa), 
9.2. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów dla każdej z grup, 
9.3. W przypadku rozegrania 3 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie 

odrzucony przy koocowej ocenie regat. 
 

10. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW 
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają 

akredytacji organizatora regat podczas procedery zgłoszeniowej. 
 
11. PRAWA DO WIZERUNKU 

Zgłaszający się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego 
wizerunku przez organizatora i sponsorów podczas zdjęd, filmów i innych reprodukcji  
w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat. 
 

12. NAGRODY 
Zwycięzcy regat w poszczególnych grupach („A”, „B” i „0”) oraz LASER 4,7 otrzymają puchary, 

medale i dyplomy. Dodatkowo rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe wśród zawodników 
biorących udział w regatach. 

 
13. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

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

 
14. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE 

- Tomasz Siekierko – tel. +48 601 95 42 90, e-mail: tsiekierko@interia.pl, 
- Monika Godlewska – tel. +48 504 229 129, e-mail: uks@ukstolkmicko.pl 
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