ZAWIADOMIENIE O REGATACH
54. Długodystansowe Regaty na Wiśle 2019
pod patronatem
Związku Miast Nadwiślańskich
I.
Cel Regat.
Kontynuacja wieloletniej tradycji, datującej się od 1936 roku, rozgrywania regat na rzece
Wiśle. Długodystansowe Regaty Żeglarskie przyczyniają się do odwrócenia naszych miast
„TWARZĄ DO WISŁY”
Impreza ma charakter otwarty. Organizatorzy dostosowali podział klas do potrzeb żeglarzy
jachtów wyczynowych oraz wszystkich typów jednostek turystycznych.
II.

Organizatorzy:
➢ Toruński Okręgowy Związek Żeglarski,
➢ YKP Bydgoszcz,
➢ Nadwiślańska Organizacja Turystyczna.
Współorganizatorzy:
➢ Miasto Toruń,
➢ Miasto Bydgoszcz,
➢ Fundacja Inicjatyw Społecznych CUMA.

III.

Baza Regat:
➢ Przystań Toruń ul. J. Popiełuszki 1A,
➢ Bydgoszcz – Yacht Klub Polski /YKP /- Brdyujście.

IV.
1.
2.
➢
➢
➢

Sposób przeprowadzenia regat:
Podczas regat przeprowadzony będzie jeden bieg długodystansowy na trasie Toruń –
Bydgoszcz / Brdyujście/.
Regaty zostaną przeprowadzone na podstawie Zawiadomienia o regatach oraz
Instrukcji Żeglugi, w następujących klasach:
jachty otwarto pokładowe ( Omega, Puck, klasa Wolna),
jachty turystyczne kabinowe ( do 6m i powyżej 6m),
klasa Samorządowa (Puck).

UWAGA: może być wyznaczona na czas regat nowa klasa. Zostanie otwarta pod warunkiem
zgłoszenia się co najmniej 3 jednostek z danej klasy lub innych jednostek pływających
certyfikowanych (np. kajaki, łodzie motorowe, łodzie wiosłowe, tratwy).
3. Miejsce w kwalifikacji generalnej ustala się na podstawie kolejności wejścia jachtu
(innej jednostki) na metę - nabieżnik na wysokości Brdyujścia 772,1 km.
4. Regaty w poszczególnych klasach uważa się za rozegrane, jeżeli będą uczestniczyły
w nich jednostki z danej klasy w ilości co najmniej trzech.
5. Regaty zostaną przeprowadzone na trasie Toruń – Bydgoszcz Brdyujście w dniu
20.06.2019r. Planowany start godzina 12:30.
V.

Uczestnictwo
Jako sternik w regatach może uczestniczyć osoba, posiadająca odpowiednie
uprawnienia do prowadzenia jachtu. W klasach otwarto pokładowych obowiązuje
liczebność załogi, wynikająca z przepisów klasowych, w klasach turystycznych kabinowych minimum dwie osoby.
2. Zgłoszenia do regat, wyłącznie na obowiązujących drukach, przyjmować będzie Biuro
Regat: Toruń- Przystań Toruń ul. Popiełuszki 1, 19.06.2019r. w godzinach 17:00 –
20:00 oraz 20.06.2019r. w godzinach 10.00 -12.00.
Zgłoszenie można składać również mailem, na adres biuro@tozz.org.pl na drukach
pobranych ze strony www.regatynawisle.eu.
3. Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów :
1.

➢ Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o Żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz.43 z 2001
r. z późn. zm.),
➢ Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na
obszarach wodnych. ( Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240, z póżń. zm.),
➢ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
przepisów Żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. nr 212, poz. 2072
z 2003 r.),
➢ Rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie uprawiania
turystyki wodnej (Dz.u. z 16.04.2013r. poz.460 ).
4. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna
z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów, nie zwalnia
uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę,
spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.
VI.
1.
➢
➢
➢

2.

Wpisowe
Wpisowe do regat:
od jachtu i sternika (łącznie)
zniżka 50% /
od każdego załoganta
zniżka 50% /
pozostałe jednostki pływające
zniżka 50% /

-

80 zł / młodzież ucząca się do 26 r.ż. -

-

50 zł / młodzież ucząca się do 26 r.ż. -

-

50 zł / młodzież ucząca się do 26 r.ż. -

Wpłaty możliwe na konto TOZŻ 86 1120 2202 0000 0000 5530 5552; należy
dokładnie opisać przelew.

VII. Informacje organizacyjne:
19.06.2019r. (środa)
Uroczyste Otwarcie Regat
➢ 18.00 – 18.45
Otwarcie Regat z udziałem zaproszonych Gości i Uczestników;
➢ 19.00 – 22.00
Biesiada Żeglarska z udziałem zespołu EKT Gdynia. Kolacja
dla uczestników regat;
➢ 17.00 – 20.00
Przyjmowanie zgłoszeń do regat - Biuro Regat.
20.06.2019r. (czwartek)
➢ 10.00– 12.00
➢ 12.00
➢ 12.30
➢ ok. 17.00
➢ ok. 19.00

Bieg regatowy Toruń - Bydgoszcz
Przyjmowanie zgłoszeń do regat;
Odprawa sterników i służb ratowniczych;
Start do regat;
Meta regat na wysokości Bydgoszcz Brdyujście;
Ogłoszenie wyników i biesiada Żeglarska (posiłek – talon).

VIII. Informacje dodatkowe
1. Jachty i inne jednostki pływające ubezpieczają armatorzy we własnym zakresie;
2. Noclegi dla załóg prosimy organizować w własnym zakresie;
3. Organizator zapewnia bezpłatny dostęp do slipów na terenie Przystani Toruń
i obiektów YKP Bydgoszcz;
4. Możliwy jest czarter jachtów ( ilość jachtów ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń )
5. Nagrody:
➢ Puchary i dyplomy dla trzech pierwszych jednostek w poszczególnych klasach;
➢ Puchary i dyplomy dla trzech pierwszych jednostek w kasie Samorządowej;
➢ Puchar Wojewody dla najlepszej załogi w klasie Samorządowej;
➢ Puchar Prezesa Ligii Morskiej i Rzecznej dla załogi, która najszybciej pokona trasę
regat.
➢ Wszyscy uczestnicy regat otrzymują dyplom ukończenia 54. Długodystansowych
Regat na Wiśle i pamiątkowe koszulki;
➢ Nagroda Główna losowana będzie spośród wszystkich załóg, obecnych na uroczystym
zakończeniu regat. / obowiązkowy udział najmniej jednego przedstawiciela załogi /.
➢ Losowane upominki od sponsorów i organizatorów regat.
VIII. Telefony kontaktowe, www. ; mail
Prezes TOZŻ – Andrzej Podhalański – 605 745 335;
Komandor Regat – Maciej Jaskuła – 502323408;
Rzecznik Prasowy – Jacek Kiełpiński – 601083107;
www.regatynawisle.eu;
biuro@tozz.org.pl

Organizatorzy

