
 
Zawiadomienie o Regatach 

XIII Długodystansowe Regaty Rodzinne  
Chełmża 24-25 lipiec 2021 r. 

 
 
 
 
Organizator:  Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża. 
Kontakt:   Przemysław Olejniczak (790582984), Maciej Jaskuła 
(502323408) 
Port regat:  Marina Białe Żagle ul. 3 Maja, Chełmża. 
Biuro regat: Marina Białe Żagle. 
Termin:  24-25.07. 2021 r. 
Akwen:                Jezioro Chełmżyńskie. 
 
 
 
1. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z: przepisami żeglarstwa regatowego 

World Sailing 2021-2024, Przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych 
Jachtów Kabinowych Formuła PZŻ 2021-2024, Przepisami klas T 2021-2024, 
Przepisami Związków i Stowarzyszeń klas uczestniczących w regatach oraz 
Instrukcją Żeglugi. 

2. Kategoria regat: ”C” uczestnicy są zobowiązani do naklejenia na obu burtach 
naklejek  dostarczonych przez Organizatora.  

3. Regaty posiadają: licencję PZŻ. 
4. Regaty zostaną rozegrane w klasach: 

-0 Klasa Sportina 595 /minimalny limit jachtów w danej klasie - 5/;     
-1 Grupa Jachtów Kabinowych /minimalny limit jachtów w danej klasie 5/,  
-2 Grupa Jachtów otwarto pokładowych /minimalny limit jachtów w danej 

klasie - 5/.  
5. Zgłoszenia do regat będą przyjmowane w dniu 24.07.2021 do godziny 10.15 

w Biurze Regat na drukach dostarczonych przez Organizatora.  
6. Instrukcja Żeglugi będzie dostępna dla zawodników po zgłoszeniu się do 

regat. Wszystkie inne komunikaty umieszczone będą na tablicy ogłoszeń KS. 
7. Wpisowe do regat wynosi 60 złotych od jachtu oraz 10 złotych od członka 

załogi. 
8. Program regat:  
  

1.Sobota 24.07 – 8.00 do 10.15 – zapisy do Regat; 
2.Sobota 24.07 – 10.30 – Uroczyste otwarcie; 
3.Sobota 24.07 – 12.00 – 16.30 – Biegi Regatowe; 
4.Sobota 24.07 – 17.00 – 24.00 – Kolacja Żeglarska oraz Wieczór 
Szantowy; 
5.Niedziela 25.07 – 10.30 – 14.00 – Biegi Regatowe; 
6.Niedziela 25.07 – 15.00 – Ogłoszenie wyników i zakończenie Regat. 

 
 

Planuje się rozegranie 6  wyścigów, pierwszy bieg zostanie rozegrany po trasie 
Chełmża – Zalesie. Przy rozegraniu więcej niż 4 wyścigów najgorszy wynik 
będzie odrzucony. 
      



1. Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie 
identyfikacyjne .  

2. Ubezpieczenie: sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną 
na czas regat polisę OC w wysokości 50 tys zł, obejmującą  w swym zakresie 
zdarzenia wynikłe podczas regat.  

3. Uczestnicy regat: zobowiązani są do noszenia opasek identyfikacyjnych na 
czas regat dostarczonych przez organizatora. 

4. Nagrody: miejsca I-III w poszczególnych klasach puchary, medale i dyplomy, 
pozostałe miejsca dyplomy. Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane wśród 
wszystkich uczestników w dniu zakończenia regat. 

5. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat: wyraża zgodę na bezpłatne 
wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i 
głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat 
w celu reklamy i promocji regat. 

6. Na jachcie podczas wyścigu: powinna znajdować się taka ilość osób jaka 
została zgłoszona do regat. Wniosek (w formie pisemnej) o zamianę członka 
załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu. Zamiana może nastąpić tylko 
z przyczyn losowych, za zgodą Sędziego Głównego. 

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

8. Wszyscy uczestnicy zgłoszeni do regat, zobowiązują się do 
przestrzegania wszystkich obowiązujących zasad dotyczących 
przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa Covid-19 
wskazanych przez GIS, MZ i MS oraz zaleceń PZŻ i poleceń 
Organizatora. 

9. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności: za uszkodzenia 
sprzętu lub osób, albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich 
rozpoczęciem, podczas lub po regatach. 

10.Warunki pobytu: uczestnicy Regat mogą korzystać darmowo z dostępnej 
infrastruktury Mariny SBŻ a także z odstępnego slipu na przystani wędkarskiej. 
Parkowanie samochodów i przyczep dozwolone w miejscach wskazanych przez 
Organizatora. 
11. Zakwaterowanie i wyżywienie:  Zakwaterowanie możliwe na terenie miasta 

Chełmża we własnym zakresie. Organizator zapewnia dla uczestników Regat 
kolację żeglarską. 
 
 
                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                

Zapraszamy 
Prezes Stowarzyszenia Białe Żagle – Przemysław Olejniczak 
 


