
 

 

Po przerwie spowodowanej pandemią serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników żeglarstwa - 

członków zwyczajnych i wspierających oraz sympatyków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 

Pożarnictwa na kolejne regaty o Puchar Oddziału Stołecznego SITP.  

Celem Regat jest popularyzacja żeglarstwa wśród członków Stowarzyszenia i strażaków 

Państwowej Straży Pożarnej oraz integracja poprzez sport i rekreację środowiska związanego z 

ochroną przeciwpożarową. Zapraszamy żeglarzy, członków i sympatyków Stowarzyszenia do 

sportowej rywalizacji w sprzyjającej atmosferze trzydniowego majowego pikniku żeglarskiego. 

Regaty zostaną rozegrane, zgodnie z przepisami regatowymi PRŻ ISAF 2021-2024, na 

akwenach Wielkich Jezior Mazurskich: Kisajno, Łabab i Dobskie. Przewidujemy w zależności od 

warunków pogodowych 4 - 5 wyścigów krótkodystansowych i 1 lub 2 wyścigi długodystansowe  

o Puchar Oddziału Stołecznego SITP oraz o Puchar 25 lecia Centrum Dozoru Systemów Pożarowych. 

IX Regaty o Puchar Oddziału Stołecznego SITP odbędą się tradycyjnie na bazie Portu 

Jachtowego Marina Bełbot Yacht Charter w Wilkasach nad Jeziorem Tajty, w odległości około 5 km 

od Giżycka (mapa w załączeniu). Załogi startują na jachtach kabinowych Bolero 805 i Bingo 930. 

Jachty te posiadają doskonałe właściwości nautyczne przystosowane do regat jachtów turystycznych. 

Cechuje je duże bezpieczeństwo żeglugi oraz komfortowe wyposażenie wraz z kambuzem, które 

pozwala uczestnikom naszych regat posilić się i wypocząć po rywalizacji na wodzie. Jachty są 

jednocześnie miejscem noclegów dla uczestników regat. Każdy jacht Bolero 805 posiada 4 wygodne 

dwuosobowe koje. Każdy jacht Bingo 930 wyposażony jest w 5 wygodnych dwuosobowych koi. Dla 

osób pragnących spędzić noc w warunkach bardziej zbliżonych do domowych istnieje możliwość 

wynajęcia noclegów w Hotelu Tajty i sąsiednich ośrodkach (rezerwacje we własnym zakresie). 

W IX Regatach ustanowione są następujące klasy: 

• Bolero 805 – 12 szt. 

• Bingo 930 – 4 szt. 

 

O przydziale do klas Bolero 805 i Bingo 930 decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zwycięskie załogi 3 pierwszych miejsc w klasie otrzymają puchary, a wszyscy członkowie załóg 

dyplomy. Przewidujemy również nagrody rzeczowe dla załóg. Uczestnicy regat otrzymają roczne 
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kalendarze ze zdjęciami poprzednich regat i pamiątkowe koszulki z nadrukiem logo Regat i 

partnerskich firm.    

Wszystkich uczestników Regat zapraszamy na dwa wieczorne koncerty szantowe, a także 

wspólnego grilla i ognisko. Po uroczystości zakończenia Regat zapraszamy na biesiadę do białego 

rana. 

 

 

Agenda imprezy: 

11.05.2023 r. – Czwartek. Zakwaterowanie na jachtach. 

17:00 – 20:00 – Zgłoszenia uczestników oraz przejęcie przez załogi jachtów w Marina Bełbot Yacht 

Charter. 

12.05.2023 r. – Piątek. I Dzień regatowy. 

9:30 – 10:00   – Otwarcie Regat z udziałem gości i pamiątkowe zdjęcia uczestników. 

10:00 – 11.00 – Przypomnienie zasad bezpieczeństwa i przepisów regatowych. Odprawa sterników. 

Wszystkie załogi otrzymują instrukcję żeglugi. 

12:00 – Przewidywany start do pierwszego wyścigu (planowane rozegranie 4 wyścigów). 

16:00 – Przewidywane zakończenie wyścigów. 

18:30 – Kolacja grillowa z Domowym Bigosem Jerzego. 

20.00 – Koncert zespołu szantowego. 

13.05.2023 r. – Sobota. II Dzień regatowy. 

10:00 – 10:30 – Odprawa sterników, omówienie trasy przed regatami.   

11:30 – Przewidywany start do kolejnego wyścigu (planowane rozegranie 2 wyścigów, w tym co 

najmniej jednego długodystansowego). 

15.30 – Przewidywane zakończenie ostatniego wyścigu. 

17:30 – Kolacja grillowa.  

19:00 – Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów i dyplomów. 

20:00 – Koncert i wspólne szantowanie. 

14.05.2023 r. – Niedziela. Pływanie rekreacyjne. 

Do godziny 16:00 zdanie sklarowanych jachtów. 

Koszt udziału w całej trzydniowej imprezie (do podziału wśród załogi) obejmuje czarter jachtu 

(noclegi załogi), parking (2 miejsca parkingowe dla załogi jachtu) oraz wpisowe i wynosi: 



➢ Czarter Jachtu Bolero 805  - 1600,00 zł 

➢ Czarter Jachtu Bingo 930 – 2100,00 zł 

➢ Wpisowe członka załogi 25zł/osoba. 

➢ Dla osób towarzyszących kolacje grillowe piątek i sobota 65 zł/osoba. 

 

Każda załoga ma obowiązek wniesienia kaucji zwrotnej za jacht w kwocie 1300,00 zł Bolero oraz 

1700,00 zł Bingo 930. do rozliczenia z Marina Bełbot Yacht Charter przy zdaniu jachtu. 

 

Gwarantujemy: 

• Wspólną integrację załóg. 

• Możliwość poznania zasad regatowego pływania oraz zdobycie praktycznych umiejętności 

żeglarskich. 

• Możliwość rywalizacji, zgodnie z zasadami FAIR PLAY. 

• Żeglarską atmosferę na wodzie i w porcie. 

• Wygodne zakwaterowanie na dobrze wyposażonych jachtach Bolero 805 i Bingo 930. 

• Wspaniałe szantowanie na koncertach i przy ognisku. 

Zaprowiantowanie we własnym zakresie. 

Warunki udziału: 

• Opłacone wpisowe za regaty:  

o Pierwsza wpłata  1000 zł do dnia: 15.03.2023 r.  

o Wpłata pozostałej kwoty do dnia 14.04.2023 r. 

• Sternik z uprawnieniami żeglarskimi co najmniej żeglarza jachtowego. 

• Ze względu na bezpieczeństwo, załoga musi składać się z co najmniej 4 osób na jachcie 

Bolero 805 i 5 osób na jachcie Bingo 930. 

• W składzie załogi muszą być co najmniej dwie osoby będące członkami SITP (zwyczajnymi 

lub wspierającymi), w tym sternik jachtu. 

Umożliwiamy popularyzację i reklamę firm, między innymi poprzez umieszczenie logo firmy na 

jachtach, strojach załogi i kalendarzu (z wyjątkiem firm czarterujących jachty, konkurujących  

z Firmą Bełbot Yacht Charter). O wielkości napisów reklamowych firm oraz miejscu ich umieszczenia 

na jachcie decyduje organizator IX Regat. Koszt umieszczenia reklamy na wszystkich jachtach 

startujących oraz materiałach promocyjnych IX Regat wynosi 1.200,00 zł + 23% VAT. 

Zgłoszenia załóg i reklamujących się firm przyjmuje kolega Rafał Rusiecki drogą elektroniczną pod 

adresem e-mail: r.rusiecki@raj-international.net ; telefon kontaktowy 696 065 905. 

W zgłoszeniu prosimy o obowiązkowe podanie imion i nazwisk wszystkich członków załogi  

z numerami telefonów kontaktowych i adresami e-mailowymi oraz numeru patentu sternika 

jachtu. 

Wpłaty wpisowego prosimy dokonywać na subkonto Oddziału Stołecznego 90 1090 1870 0000 0001 

3694 0669 z dopiskiem „IX Regaty SITP” i podaniem imienia i nazwiska sternika jachtu oraz nazwy 

Oddziału SITP. Opłatę za popularyzację i reklamę firm należy wpłacić po uzgodnieniu z 
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organizatorem, na konto Zarządu Głównego SITP podane w przesłanej fakturze VAT, z dopiskiem 

„Promocja Firmy … w IX Regatach SITP”. 

Szczegółowe informacje i karta zgłoszenia do pobrania znajdują się na stronie internetowej Oddziału 

Stołecznego SITP www.sitp.waw.pl    

 

Dokładne opisy i galeria zdjęciowa jachtów oraz portu znajdują się na stronie www.marina.com.pl  

http://www.sitp.waw.pl/
http://www.marina.com.pl/


 

Mapa dojazdu do Marina Bełbot Yacht Charter (http://www.marina.com.pl/lokalizacja,port.html) 
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