
IX Regaty Eljacht Cup 2018

Trzeci  weekend sierpnia będzie okazją do rywalizacji  na wodach Zatoki  Gdańskiej  w ramach IX
Regat Eljacht Cup 2018. Regaty odbędą się w terminie 17-19 sierpnia 2018 i są klasyfikowane w
cyklach regatowych Pucharu Bałtyku Południowego oraz Pucharu Zatoki Gdańskiej. Regaty zostaną
rozegrane na Zatoce Gdańskiej w rejonie Górek Zachodnich.

Organizatorzy zapraszają do udziału zarówno doświadczonych żeglarzy, jak też załogi początkujące w
regatowych zmaganiach. Celem regat jest promowanie żeglarstwa oraz utrwalanie wśród uczestników
pasji  do  żeglowania.  Mniej  doświadczeni  żeglarze  będą  mieli  okazję  do  sprawdzenia  swoich
umiejętności w konfrontacji z żeglarzami o bogatym dorobku regatowym.

W przeddzień regat piątek, 17 sierpnia prowadzona będzie rejestracja załóg, które w terminie do 11
sierpnia zgłosiły chęć udziału w regatach. Jachty przed wpisaniem na listę startową poddane zostaną
inspekcji w zakresie zgodności trymu regatowego z danymi aktualnych świadectw pomiarowych klasy
oraz wyposażenia warunkującego bezpieczeństwo żeglugi.

Start do regat, rozpocznie się w sobotnie przedpołudnie na trasie zamkniętej up&down. Pierwszy
wyścig wystartuje o g.1100 i potrwa ok.1,5 godziny. Rozpoczęcie drugiego wyścigu planowane jest na
g.1300.  Ten  wyścig  rozegrany  zostanie  na  trasie  otwartej  i  będzie  mieć  długość  kilkunastu  mil.
Przebycie trasy zajmie najszybszym jachtom w warunkach sprzyjającego wiatru ok. 4 godzin. Sobota
zostanie  zakończona  spotkaniem  żeglarskim  na  przystani  Gdańskiego  Ośrodka  Sportu  w  Górkach
Zachodnich, będącej portem regat.  Jak zwykle po rozegraniu większości  zaplanowanych wyścigów
podsumowywane  będą  wydarzenia  zmagań  minionego  dnia  szacowane  szanse  na  osiągnięcie
zwycięstwa,  które  zależeć  będzie  ostatecznie  od  wyniku  wyścigu  niedzielnego.  Trzeci,  ostatni  z
wyścigów wystartuje w niedzielę 19 sierpnia na trasie up&down dłuższej od wyścigu pierwszego, bo
mającego potrwać 2-2,5  godziny.  Jachty  będą klasyfikowane w trzech klasach ORC, KWR i  OPEN.
Zwycięskie załogi zostaną nagrodzone pucharami ufundowanymi przez sponsora tytularnego regat F-
mę  ELJACHT  w  Gdańsku,  a  wśród  uczestniczących  załóg  rozlosowane  zostaną  nagrody  rzeczowe
ufundowane przez sponsorów regat:

                 

Ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów oraz losowanie nagród nastąpi w niedzielę, 19 sierpnia w
porcie regat. Rozpoczęcie uroczystości planowane jest o godz.1500.

Załogom  przez  cały  czas  będzie  towarzyszyć  ekipa  reporterska,  która  zadba  o  profesjonalne
udokumentowanie przebiegu regat.

- Jesteśmy przekonani, że regaty Eljacht Cup będą okazją do mile spędzonego weekendu, połączonego
z dodatkowymi atrakcjami oraz dużą dawką sportowej rywalizacji. Serdecznie zapraszamy do udziału 
w imprezie – informuje Tomasz Jankowski z firmy Eljacht, sponsora tytularnego regat Eljacht Cup. 

Organizator: Jachtklub Stoczni Gdańskiej

Więcej informacji na stronach regat: 
www.jachtklub.nsm.pl 
www.eljachtcup.pl
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