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 Gdańska Federacja Żeglarska dążąc do integracji środowiska żeglarskiego oraz 

osiągnięcia efektów promujących żeglarstwo, jako dyscyplinę wszechstronnie kształtującą 

pozytywne wartości etyczne oraz bez względu na wiek dostępną formę aktywności fizycznej, 

postanowiła przydać atrakcyjności zmaganiom żeglarzy biorącym udział w regatach 

przeprowadzanych corocznie przez gdańskie kluby żeglarskie. W regatach tych biorą w większości 

udział żeglarze uprawiający na co dzień żeglarstwo rekreacyjne, a podejmując trudy rywalizacji 

sportowej czynią to dla własnej satysfakcji, której poziom określa końcowa lokata. Doświadczenie 

wskazuje, że nie bez znaczenia dla odnoszonej satysfakcji jest możliwość utrzymywania kontaktu i 

wymiana doświadczeń w środowisku o podobnych zainteresowaniach, a także poziom 

organizacyjny regat i zawartość programu towarzyszącego. 

 Gdańska Federacja Żeglarska poprzez organizację Pucharu Zatoki Gdańskiej zamierza 

promować etyczne postawy i dobrą jakość, starając się eliminować z żeglarskiego życia to 

wszystko, co przyczynia się do zubożenia walorów żeglarstwa i negatywnie oddziałuje na 

kontynuowanie tradycji żeglarskiej. 

 Puchar Zatoki Gdańskiej jest całosezonowym cyklem regat, rozgrywanych na Zatoce 

Gdańskiej i pobliskich akwenach południowego Bałtyku. Organizatorami są gdańskie kluby i inne 

organizacje żeglarskie. Po rozegraniu ostatnich regat kalendarza Pucharu Zatoki Gdańskiej 

ogłaszane są wyniki cyklu regatowego, a jego zwycięzcom wręczane nagrody. 

 Kalendarz regat Pucharu Zatoki Gdańskiej POLYACHT CUP 2009 różni się w 

porównaniu z rokiem poprzednim . Został wzbogacony o nowe, atrakcyjne wydarzenia. Regaty o 

Puchar Prezydenta Miasta Gdańska (13,14 czerwca) organizowane przez Jachtklub Stoczni 

Gdańskiej, rozgrywane dotąd  w połowie sierpnia, zainaugurują tegoroczny sezon. W następny 

weekend, w niezmiennym od kilku sezonów terminie, MOSiR Gdańsk przeprowadzi regaty o 

Puchar Mariny Gdańsk (20, 21 czerwca). W kolejną sobotę 27 czerwca Gdańska Federacja 

Żeglarska we współpracy z Jachtklubem Kaliningradzkim zaprasza na start w nowych regatach o 

Puchar Prezesa Międzynarodowych Targów Gdańskich SA na trasie Gdańsk-Bałtijsk-

Gdańsk. Dzień wcześniej, w piątek, 26 czerwca jachty rosyjskie wystartują do Gdańska w regatach 

organizowanych przez Jachtklub Kaliningradzki. Włączą się one do rywalizacji z jachtami polskimi 

startując na trasie powrotnej do Bałtijska. Na mecie w Bałtijsku jachty rosyjskie zakończą swoje 

regaty, a jachty polskie po jednodniowym postoju, w poniedziałek 29 czerwca, staną na starcie II 

wyścigu do Gdańska. W niedzielę 28 czerwca polskie załogi będą miały okazję zwiedzić Kaliningrad 

oraz wziąć udział w innych zdarzeniach. Program pobytu jest obecnie w przygotowaniu.  

 W terminie 11 12 lipca rozegrane zostaną regaty Reiffeisen Leasing Nord Cup. Zmianą 

w porównaniu do dotychczasowej tradycji tych regat jest przeniesienie ich z czerwca na lipiec i co 

istotniejsze, organizator Nautica Nord postanowił przenieść je z Jastarni do Górek Zachodnich. 



Zaplanowane w tym roku w terminie 8-11 sierpnia XXV Regaty Heweliusza powracają na trasę 

do Kłajpedy. Organizator Jachtklub „Portowiec” pozyskał patrona w osobie Tadeusza Macioła, 

konsula honorowego RP na Litwie, co sprawia, że rokowania udanego ścigania się po wodach 

morskich są dobre. Kolejne regaty to XXXI Puchar Obrońców Westerplatte (29, 30 sierpnia). 

W tym roku z uwagi na obchody 70-lecia słynnej batalii, regaty będą miały szczególne znaczenie i 

oprawę. Sądząc po już widocznych objawach gorączki przedstartowej w organizującym regaty 

Yacht Klubie „Północny”, żeglarstwo gdańskie będzie godnie uczestniczyć w planowanych 

uroczystościach. Ostatnią pozycją kalendarza Pucharu Zatoki Gdańskiej są regaty o Puchar 

Komandora JKM „Neptun” (12,13 września), które tradycyjnie odbędą się w Górkach 

Zachodnich. 

 Już w tydzień później nastąpi podsumowanie Pucharu Zatoki Gdańskiej. Ten wczesny 

termin ma swoje uzasadnienie. Poszukując patrona naszych żeglarskich zmagań, Gdańska 

Federacja Żeglarska złożyła ofertę współpracy Międzynarodowym Targom Gdańskim S.A. 

organizatorowi Targów Sportów Wodnych POLYACHT. Oferta została przyjęta, a efektem 

uzgodnień ma być między innymi wzbogacenie programu tegorocznych, odbywających się w 

terminie 18-20 września, targów POLYACHT o ceremonię zakończenia i wręczenia nagród 

najlepszym jachtom rywalizującym w Pucharze Zatoki Gdańskiej przyjmującym dodatkowo nazwę 

POLYACHT CUP 2009. 

 Targi Sportów Wodnych POLYACHT poza zmianą terminu postawiły na samodzielność, 

odłączając się od Targów Turystycznych, a swą ekspozycję postanowiły przenieść na teren Mariny 

Gdańsk i sąsiadującą ul. Szafarnia. W założeniu powyższe zmiany winny zaowocować uzyskaniem 

odrębnej tożsamości, związać targi z wodą i dać więcej szans na przeprowadzenie ich w okresie, 

gdy ładna pogoda dopisuje bardziej niż w kwietniu. Gdańska Federacja Żeglarska zobowiązała się 

do wykonania starań na rzecz promowania działalności Targów POLYACHT, między innymi poprzez 

uwzględnienie w programach regat do Bałtijska i Kłajpedy zdarzeń powyższe umożliwiających. 

 Sprawne przeprowadzenie przedstawionych zamierzeń wymaga wczesnego i dobrego 

przygotowania organizacyjnego. W tym celu, po serii spotkań i uzgodnień w końcowej fazie 

przygotowań znajdują się regulamin Pucharu Zatoki Gdańskiej i przepisy formuły wyrównawczej 

KWR. Większość organizatorów regat z cyklu Pucharu Zatoki Gdańskiej przygotowała już 

zawiadomienia o regatach. Z tych dokumentów wynikają kluczowe dla organizatorów regat 

założenia, a dla żeglarzy mających zamiar uczestniczyć w regatach, podstawowa wiedza o zakresie 

przygotowań, które należy podjąć w celu uzyskania sukcesu końcowego. Zarząd Gdańskiej 

Federacji Żeglarskiej pragnie podkreślić, że najistotniejszym celem wszystkich jego 

działań jest pozyskanie udziału ze strony jak największej liczby żeglarzy.  
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