
Zawiadomienie  

 III Regaty  Żeglarskie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

o Puchar Przewodniczącego Rady ŚlOIIB W Klasie Omega. 

 

1. Termin i miejsce regat: 

1.1. Regaty zostaną rozegrane na Zalewie Pławniowickim k/Gliwic, w dniu 11 czerwca 2022 roku 

(sobota).  

1.2. Bazą regat jest stanica Stowarzyszenia Żeglarskiego „Szkwał” parking dla załóg startujących – 

tylko jeden samochód na załogę. Pozostałe samochody na parkingu gminnym. 

1.3. Informacja:  

- Komandor Stowarzyszenia Żeglarskiego Piotr Czornik – tel. 602 410 572,  
  email: czornik.piotr@gmail.com 
- PT ŚlOIIB w Bielsku-Bałej, tel. 33-8100474, email: ptbielsko@slk.piib.org.pl 
 

 

1.4. LOKALIZACJA PARKINGÓW GMINNYCH 

 

2. Organizator regat: 

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach, ul. Adama 1 b, 40-467 Katowice. 

3. Zgłoszenia do regat: 

3.1. W formie online poprzez wypełnienie Interaktywnego Formularza Zgłoszeniowego  

zamieszczonego na stronie internetowej ŚlOIIB: https://slk.piib.org.pl/ 
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4. Zgłoszenie należy wypełnić i przesłać na adres PT ŚlOIIB w Bielsku-Białej - 

ptbielsko@slk.piib.org.pl nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem Regat.  

5. Osobami odpowiedzialnymi za organizację Regat z ramienia ŚlOIIB i wyznaczonymi do kontaktu 

są : 

- Komandor Stowarzyszenia Żeglarskiego Piotr Czornik – tel. 602 410 572,  
email: czornik.piotr@gmail.com 

- PT ŚlOIIB w Bielsku-Bałej, tel. 33-8100474, email: ptbielsko@slk.piib.org.pl 
-     Opiekun PT w Gliwicach – nadzór nad organizacją regat 
 
 

6. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z instrukcją żeglugi: 

Instrukcja żeglugi dostępna jest stronie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz w 

biurze regat. 

7. Koszty uczestnictwa: 

7.1. Uczestnicy Regat pokrywają koszty dojazdu do bazy regat we własnym zakresie. 

7.2. Organizator pokrywa koszty poczęstunku w trakcie regat, koszty ubezpieczenia NNW 

uczestników Regat oraz koszty organizacyjne.  

8. Wyścigi: 

8.1. Planuje się rozegranie 6 wyścigów. Po rozegraniu więcej niż 3 wyścigów (tzn. 4, 5 lub 6 

wyścigów) jeden najgorszy wynik będzie odrzucony. 

8.2. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani sternicy, którzy nie ukończyli żadnego 

wyścigu. Regaty zostaną uznane za odbyte po przeprowadzeniu przynajmniej jednego 

wyścigu. Osoba zgłoszona, jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia 

(„obsługiwania urządzenia sterowego”) jachtu będącego w wyścigu. 

9. Start: 

9.1. Start do pierwszego wyścigu w dniu 11.06.2022 roku planowany jest na godz. 10.00 (termin 

rezerwowy: 18.06.2022). Ostatni sygnał startowy w dniu nie może być podany później niż  

o 14.00. 

9.2. Na jachcie podczas wyścigu powinny znajdować się wszystkie osoby zgłoszone, jako załoga. 

9.3. Wniosek o zmianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu pisemnie  

u Sędziego Głównego regat. 

10. Uczestnictwo: 

10.1. Regaty odbędą się na łodziach klasy Omega. 

10.2. W regatach mogą uczestniczyć załogi zgłoszone do regat w wyznaczonym terminie. 

10.3. Załoga może składać się tylko z osób będących czynnymi członkami  

Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa. 

10.4. Sternik łodzi musi posiadać patent żeglarski, który musi okazać bosmanowi podczas 

pobrania sprzętu. 

10.5. Jeżeli sternik nie okaże patentu, to cała załoga nie zostanie dopuszczona do regat. 

10.6. Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie 

ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierci wynikłych w 

związku z udziałem w regatach – przed rozpoczęciem, podczas oraz po regatach. 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. 

10.7. ŚlOIIB ponosi koszty ubezpieczenia NNW uczestników. 
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11. Harmonogram regat dla załóg: 

 8.30-9.30 - przyjmowanie zgłoszeń, sprawdzanie dokumentów, losowanie łodzi, 

         instrukcja żeglugi; 

 9.30-10.00 - oficjalne otwarcie regat, odprawa sterników, wypływanie na linie startu; 

 10.00-12.00 - regaty (bieg nr 1, 2, 3); 

 12.00-12.30 - przerwa techniczna; 

 12.30-14.30 - regaty (bieg nr 4, 5, 6); 

 15.00-16.00 - przerwa na dokowanie łodzi, zdawanie sprzętu, obiad; 

 17.00 - oficjalne zakończenie regat, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród; 

 

 

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE W ZALEŻNOSCI OD WARUNKÓW 

ATMOSFERYCZNYCH ORAZ DECYZJI KOMISJI REGATOWEJ. 

 

Uwaga sternicy!!! 

Prosimy o zabranie ze sobą patentów upoważniających do wydania łodzi. 

 

12. Prawo do wizerunku 

Zgodnie z regulaminem regat. 

13. Nagrody 

13.1. Puchary za zajęcie I,II,III miejsca 

13.2. Medale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOJAZD 

Orientacja względem autostrady A4 i drogi krajowej nr 40. 

 

 

 

 

Od autostrady A4 – zjazd na drogę krajową nr 40 w kierunku Pyskowic, za miejscowością Niewiesze 

po około 1km zjazd w prawo (ul. Leśna) duży baner reklamowy kierujący na Hotel Laguna. 



 

 

Drogą krajową nr 40 z Pyskowic w kierunku Kędzierzyn Koźle, za miejscowością Bycina przejeżdżamy 

przez przejazd kolejowy i po około 1,2km zjazd w lewo (ul. Leśna) duży baner reklamowy kierujący na 

Hotel Laguna. 



 

 

Następnie za 800m będzie parking. Na końcu parkingu skręcamy w lewo, a po 200m w prawo (po 

prawej stronie przed skrętem za płotem znajduje się stalowy silos punktu poboru wody).  



 

Po 350 m należy skręcić w lewo.  

 

Drogą gruntową należy przejechać pomiędzy dwoma jeziorami i na rozwidleniu odbić w prawo (droga 

lekko pod górkę). 



 

Jadąc wzdłuż lasu po ok. 300m droga będzie skręcać mocno w lewo, po 100m miejsce docelowe - 

stanica Stowarzyszenia Żeglarskiego „SZKWAŁ”. 

 

UWAGA!!!! 



Z NIEWIADOMYCH PRZYCZYN WPROWADZAJĄC STANICĘ STOWARZYSZENIA ŻEGLARSKIEGO 

SZKWAŁ GOOGLE MAPS PROWADZI PRZEZ ULICĘ PLAŻOWĄ OD MIEJSCOWOŚCI NIEWIESZIE. 

DROGA TA JEST ZAMKNIĘTA NA ODCINKU WZDŁUŻ PLAŻY, DLATEGO NAJLEPIEJ KIEROWAĆ SIĘ NA 

HOTEL LAGUNA 

PONIŻEJ MAPKA Z ZAMKNIĘTYM ODCINKIEM DROGI, KTÓRĄ CHCE PROWADZĆ GOOGLE MAPS. 

 

INNE INFORAMCJE NA TEMAT DOJAZDU 

Mapka dojazdu dostępna jest na stronie http://szkwal.org/stanica-wodna-nad-zalewem-

plawniowickim/ 

https://www.google.pl/maps/place/Stowarzyszenie+Żeglarskie+SZKWAŁ/@50.3891011,18.4900925,

16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x57a8bc6053bfc499!8m2!3d50.3884202!4d18.4928387 

GPS 50°23'17.9"N 18°29'34.4"E 
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