
Zawiadomienie o regatach z cyklu 
o Puchar Klasy Nautica 450 

w Gdyni 
 
 

1. Regaty zostaną rozegrane w dniach 19 - 20 czerwca 2021 r. na wodach Zatoki Gdańskiej w Gdyni. 
2. Organizatorem regat jest Stowarzyszenie Klasy Nautica 450. Przedstawicielem Organizatora jest 

Łukasz Maksymowicz tel. 505 669 837 
3. Biuro i port regat: Yacht Klub Stal al. Jana Pawła II 9, 81-001 Gdynia  
4. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2021-2024, 

zawiadomieniem o regatach, oraz instrukcją żeglugi, która będzie dostarczona lub ogłoszona 
podczas odprawy sterników.  

5. Regaty zostaną rozegrane w klasie  Nautica 450.  
6. Warunki uczestnictwa: Jacht musi posiadać znaki identyfikacyjne na żaglu oraz ważne 

ubezpieczenie OC dla jachtu lub sternika i spełniać wymagania klasy.  
7. Zgłoszenia do regat przyjmowane są na platformie upwind24.pl  
8. Wpisowe do regat: 

 200 pln od jednostki płatne do dnia 11 czerwca na konto Stowarzyszenia Klasy Nautica 450 nr 
konta: 06 1140 2004 0000 3102 8083 7322   tytułem: Regaty Gdynia 

 250 pln od jednostki płatne w terminie późniejszym.  
 Załogi bez co najmniej jednej osoby należącej do Stowarzyszenia Klasy Nautica 450 

zobowiązane są do zapłaty dodatkowej opłaty w wysokości 100 pln 
9. Otwarcie regat i odprawa sterników odbędzie się w dniu 19.06.2021  o godz. 09:30.  
10. Start do pierwszego wyścigu przewidziany jest na godz. 11:00. Harmonogram wyścigów będzie 

podany podczas odprawy sterników.  
11. Przewiduje się rozegranie 7 wyścigów. W przypadku rozegrania więcej niż 4 wyścigów, najgorszy 

wynik zostanie odrzucony. Regaty są uznane za ważne po rozegraniu co najmniej jednego 
wyścigu. 

12. Zakończenie imprezy planowane jest w dniu 20.06.2021  około godz. 15.  
13. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego 

wizerunku przez Organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie 
trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat. 

14. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. 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.  

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

Gdynia, 01.06.2021 


