
ZAWIADOMIENIE 
O XII REGATACH ŻEGLARSKICH 

IM. KPT. Ż. W. TADEUSZA ZIÓŁKOWSKIEGO 
O PUCHAR BURMISTRZA KORONOWA

 

ZALEW KORONOWSKI, ROMANOWO, 16 LIPCA 2022 R.
1. ORGANIZATORZY/PARTNERZY

Organizatorem regat jest Burmistrz Koronowa, Urząd Miejski w Koronowie, Klub Żeglarski „WIND”.
Patronat nad wydarzeniem objęli: Starosta Bydgoski Wojciech Porzych, Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski.
Partnerzy/Sponsorzy: Powiat Bydgoski, Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie, Gminna Spółdzielnia w Koronowie, 
Bank Spółdzielczy w Koronowie, Sobiesław Zasada AUTOMOTIVE, Szkoła Podstawowa im. kpt. ż. w. Tadeusza Ziółkowskiego w Wierzchucinie Królewskim.
 
Regaty rozgrywane są w celu upamiętnienia kpt. ż. w. Tadeusza Ziółkowskiego - patrioty, wychowawcy młodzieży, jednego z budowniczych morskich tradycji niepodległej Polski.                                           
Kpt. ż. w. Tadeusz Ziółkowski zainicjował kampanię na rzecz wychowania morskiego wśród harcerzy i młodzieży akademickiej. Doprowadził do zwycięskiego udziału polskiej ekipy
żeglarskiej na igrzyskach olimpijskich w 1936 r. Wzór pracowitości i niezłomności w dążeniu do celu, wielki patriota, znakomity wychowawca - MORZU ODDANY - POLSCE WIERNY. Wielki
człowiek, który wyrósł z naszej ziemi. Urodził się 5 czerwca 1886 r. w Wiskitnie (gmina Koronowo). Mając 24 lata został kapitanem. Powołany został do Polskiej Marynarki Wojennej, był
dowódcą Portu Wojennego w Pucku. Został pierwszym komendantem szkolnego żaglowca "Lwów", który pod jego dowództwem jako pierwszy statek pod polską banderą 13 sierpnia 1923 r.
przekroczył równik. Od 1924 - zastępca komandora - a od 1929 - komandor portu Gdańsk. 25 sierpnia 1939 r. w trakcie wchodzenia do gdańskiego portu pancernika "Schleswig-Holstein" -
aresztowany za odmowę wprowadzenia tego niemieckiego okrętu do portu - więziony w obozie w Nowym Porcie, a potem w Stutthofie. Za swą niezłomną postawę patrioty zapłacił
własnym życiem - rozstrzelany wraz z innymi wybitnymi Polakami z Gdańska w Wielki Piątek 22 marca 1940 roku. 

2. DATA I MIEJSCE ROZGRYWANIA REGAT: 16 lipca 2022 r., Zalew Koronowski

3. WSTĘPNY PROGRAM REGAT

a. Uroczyste otwarcie regat odbędzie się 16.07.2022 r. o godzinie 10.00 na terenie przystani 
     Klubu Żeglarskiego „WIND” w Koronowie - Romanowie, ul. Jachtowa 1.
b. Rejestracja załóg odbędzie się w piątek 15.07.2022 r. w godzinach 19:00-20:00 i w sobotę 16.07.2022 r. w godzinach 8:00-9:30.
 c. Odprawa sterników odbędzie się 16.07.2022 r. o godzinie 10:30.
d. Przewiduje się start do pierwszego wyścigu o godzinie 11.00. 
    Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego.
e. Czas dla pierwszego sygnału podany zostanie podczas odprawy sterników.
f. Podsumowanie regat i ogłoszenie wyników odbędzie się w sobotę między godziną 18.00 a 19.00 na terenie przystani 
    Klubu Żeglarskiego „WIND” w Koronowie - Romanowie, ul. Jachtowa 1.

4. PRZEPISY

 a. W regatach obowiązywać będą przepisy zdefiniowane w przepisach regatowych żeglarstwa.
 b. W przypadku konfliktu między przepisami zawartymi w zawiadomieniu o regatach, a przepisami 
    w instrukcji żeglugi, przepisy ujęte w instrukcji będą obowiązujące.
 c. W przypadku protestu decyzje zespołu sędziowskiego będą ostateczne.
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5. KLASY JACHTÓW

Regaty zostaną rozegrane w klasach: T-1, T-2, T-3, Venus, Omega klasyczna, otwartopokładowa.
Do stworzenia klasy konieczne jest zgłoszenie 3 jachtów tej samej klasy.
Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu co najmniej dwóch wyścigów.
Organizator przewiduje możliwość wyodrębnienia innych klas jachtów. 

6. Regaty zalicza się do Pucharu Jachtów Kabinowych Kujawsko - Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.

7. WPISOWE DO REGAT wynosi: 30 zł od jachtu. 

8. Instrukcja żeglugi będzie dostępna dla zawodników po zgłoszeniu się do regat. 

9. ORGANIZATOR ZAPEWNIA NIEODPŁATNIE: parking dla samochodów, zaplecze sanitarne, postój przy kei, wodowanie jachtów biorących udział                        
    w regatach.

10. WYŻYWIENIE: przy zgłoszeniu załóg do regat, każdy uczestnik otrzyma talon na bezpłatny posiłek.

11. ZAŁOGA (WŁĄCZAJĄC STERNIKA)

a. Ilość członków załogi, włączając sternika, wynosi min. 2 osoby, dla klasy Omega - 3 osoby. 
b. Gdy zgłoszony członek załogi nie może kontynuować regat, zespół sędziowski może udzielić zgody na jego zmianę lub wycofanie się jachtu z regat.

12. TRASA

Obowiązywać będzie trasa wyznaczona przez Komisję sędziowską w obszarze Romanowo - Pieczyska - Tylna Góra.

13. NAGRODY

Zostaną przyznane puchary ufundowane przez Starostę Bydgoskiego Wojciecha Porzycha oraz Burmistrza Koronowa Patryka Mikołajewskiego 
a także wręczone będą nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc I-III we wszystkich klasach oraz dyplomy dla wszystkich uczestników regat i  inne
dodatkowe wyróżnienia. Wśród uczestników regat zostaną ponadto rozlosowane atrakcyjne nagrody rzeczowe.

14. Program imprezy przewiduje: regaty na wodach Zalewu Koronowskiego, koncert zespołu „Własny Port”, podsumowanie regat, wręczenie nagród, 
       konkursy, gry, animacje dla najmłodszych, biesiadę żeglarską.

15. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów podczas zdjęć, filmów i innych
reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w celach niezbędnych do przeprowadzenia regat i ogłoszenia wyników.

16. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

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

17. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych uczestników wydarzenia jest Burmistrz Koronowa, który przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z zasadami, z którymi można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Koronowo - www.bip.koronowo.pl. Klauzula dostępna będzie podczas wydarzenia.

18. INFORMACJE I KONTAKT

Klub Żeglarski „WIND”, ul. Jachtowa 1, 86-010 Koronowo, tel. 52 3822 848. Osoby do kontaktu: Tomasz Pantkowski, tel. 793 636 269, Wiesław Gancarek,                       
tel. 602 616 906, bosman klubu 603 265 260.

http://www.bip.koronowo.pl/

