
OBCHODY 95 LAT YACHT KLUBU POLSKI 

Uroczystość zakończenia sezonu 
20 października 2019 roku 

 

PROGRAM IMPREZY 

 

Zapraszamy wszystkich członków Klubu oraz sympatyków na uroczystości zakończenia sezonu 

żeglarskiego YKP Gdynia w ramach obchodów 95 lat istnienia Yacht Klubu Polski. W niedzielę 20 

października spotkamy się aby podsumować miniony sezon i opuścić uroczyście banderę. Będzie to 

również okazja do wspólnego spędzenia czasu. Zachęcamy abyście spędzili ten dzień z nami w Klubie, 

ponieważ przygotowaliśmy parę atrakcji: 

Regaty oldbojów dla wszystkich dorosłych członków oraz sympatyków! Klubu 
Masz skończone 18 lat koniecznie weź udział w wyścigu. 

Kibicowanie zawodnikom w klubowych regatach tortowych 

Biesiada przy grillu i muzyce 

Uroczystość zakończenia sezonu połączona z wręczeniem nagród regat tortowych 

Słodka uczta – słodkości, domowe wypieki i jubileuszowy tort 95 lecia Yacht Klubu Polski 

ZACHĘCAMY DO CZYNNEGO UDZIAŁU W CAŁODNIOWEJ IMPREZIE 

 

Godzina Wydarzenie 

10:00 – 12:00 
Drugi dzień Regat Tortowych dla młodszych zawodników Yacht Klubu Polski 
Gdynia 

12:00 
Odprawa dla zawodników Regat Oldbojów przed hangarem YKP Gdynia – 
obecność obowiązkowa!  

12:30 Start do wyścigu Regat Tortowych w klasyfikacji Oldbojów 

12:15-14:30 
15:00-18:00 

Biesiada przy grillu i muzyce - wydawanie ciepłych posiłków dla wszystkich 
zgromadzonych. W programie kulinarnym: kiełbasa z grilla, chleb ze smalcem i 
ogórkami, gorąca zupa, kawa, herbata, napoje dla dzieci 

14:30 
Rozpoczęcie oficjalnej części uroczystości zakończenia sezonu, opuszczenie 
bandery Klubu oraz zakończenie Regat Tortowych 

15:00 
Krojenie zwycięskiego tortu oraz tradycyjny słodki poczęstunek dla wszystkich 
zgromadzonych w hangarze Klubu. W programie: słodkości, domowe wypieki oraz 
zwycięski tort 95 lecia Yacht Klubu Polski 

18:00 Zakończenie imprezy 

 



Regaty Tortowe w klasyfikacji Oldbojów 

20 października 2019r. 

 

INSTRUKCJA ŻEGLUGI 

1. W regatach Oldbojów może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 lat. 

 

2. Zgłoszenia do regat odbędą się w dniu imprezy w godz. 11:30-12:00 przy stoliku komisji 

regatowej przed hangarem Klubu. O godz 12:00 odbędzie się obowiązkowa odprawa dla 

zawodników, podczas której omówiony zostanie przebieg regat. 

 

3. Regaty rozegrane zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa, ale z lekkim 

przymrużeniem oka. W razie rażącego łamania przepisów Sędzia regat może upomnieć 

zawodnika lub nałożyć karę w postaci np. ograniczenia spożycia kiełbasy z grilla. 

 

4. Rozegrany zostanie jeden wyścig w basenie jachtowym. W razie wystąpienia liczby zawodników 

większej niż dostępnych łódek, planowane jest rozegranie dwóch wyścigów eliminacyjnych i 

jednego finałowego, w którym wystartują najlepsi zawodnicy rundy eliminacyjnej. 

 

5. Regaty rozegrane zostaną na łódkach klasy Optymist, wyznaczonych przez organizatora regat. 

Przydział do łódek nastąpi na odprawie zawodników. 

 

6. Zawodnicy uczestniczą w regatach na własną odpowiedzialność i zgadzają się na 

odpowiedzialność materialną w razie uszkodzenia sprzętu. 

 

7. Podczas regat obowiązuje ubiór godny zawodnika YKP Gdynia. W związku z tym zachęcamy aby 

ubrać się ciepło, ale też pomysłowo. Dla zawodnika w najciekawszym stroju żeglarskim 

przewidziana jest nagroda, która wręczona zostanie na ceremonii zakończenia regat. Kto posiada 

własną kamizelkę asekuracyjną prosimy o zabranie jej ze sobą na regaty. Pozostali zawodnicy 

otrzymają kamizelki asekuracyjne od organizatora. 

 

8. Podczas regat liczy się wynik, dobra technika i taktyka, ale przede wszystkim dobra zabawa. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do spróbowania swoich sił w tych regatach. Zabawa będzie 

przednia. Dzieci na Was liczą! 

 

 

Organizator regat 


