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Spotkanie miało miejsce w siedzibie YK „Północny” w Gdańsku. Poświęcone zostało potwierdzeniu terminowych i 

organizacyjnych danych regat cyklu Pucharu Bałtyku Południowego 2018 i Pucharu Zatoki Gdańskiej organizowanych 

przez podmioty prowadzące działalność na terenie regionu pomorskiego. W odniesieniu do lat poprzednich istotną 

różnicą jest zmiana terminu rozgrywania Eljacht Cup w III weekend sierpnia 17/19.08. Współorganizowane dotychczas z 

Eljacht Cup kaliningradzkie regaty Puchar Komandora JK Kaliningradzkiego i Puchar Dwóch Komandorów zostaną 

przeprowadzone wraz z Pucharem Mariny Gdańsk przeniesionymi na III weekend czerwca - 16/17.06. W związku z 

trwającym zamiarem organizatora regat Gdynia-Władysławowo-Gdynia przyjmowania zgłoszeń stosownie do 

posiadanego przez jacht świadectwa pomiarowego z preferowaniem ORC, powstała możliwość nie spełnienia przez owe 

regaty warunków regulaminu PBPi PZG. Wiąże się to z odmową umieszczenia regat G-W-G w kalendarzu PBP. Podczas 

spotkania nie rozstrzygnięto ostatecznie owej kwestii, pozostawiając ją do dalszych negocjacji, a ostateczne 

rozstrzygniecie pozostawione zostało do decyzji Konferencji PBP (do 31 marca). 

W dalszej kolejności omówiono trudności w ustaleniu organizatora i terminu MŻMP, spowodowane istotną 

rozbieżnością stanowisk pomiędzy reprezentującym region zachodniopomorski A.Armińskim typowanym do roli 

odpowiedzialnego za przeprowadzenie MŻMP 2018. Próby ustalenia powiązanych kwestii organizacyjnych są aktualnie 

kontynuowane i dotyczą rozbieżności w podejściu do podstawowych kompetencji KŻM/Organizator. 

Przeprowadzenie MŻMP samotników KŻM powierzyła JKM „Gryf” Gdynia w terminie regat Memoriału Leonida Teligi, 

Zatoka Gdańska - 14/15 lipca, ustalając obowiązek dwutygodniowego wyprzedzenia terminu zakończenia przyjmowania 

zgłoszeń oraz obligatoryjną kontrolę wyposażenia jachtów w środki warunkujące bezpieczeństwo żeglugi w zakresie 

ustalonym przez PoŻŻ dla regat na akwenie Zatoki Gdańskiej z rozszerzeniem o lifeliny szt.2 oraz kamizelkę ratunkową z 

szelkami bezpieczeństwa i liną do wpięcia w lifeliny w przypadku opuszczenia kokpitu. 

Przeprowadzenie MŻMP załóg dwuosobowych KŻM powierzyła Pawłowi Wilkowskiemu organizatorowi regat 

SummerHeat DOUBLEHEANDED Challange na trasie Gdynia-Olandia-Gdynia - 27/29 lipca. Dla regat stalono obowiązek 

dwutygodniowego wyprzedzenia terminu zakończenia przyjmowania zgłoszeń oraz obligatoryjną kontrolę wyposażenia 

jachtów zgodną z przepisami OSR Cat.3+Liferat. 

Organizatorów zobowiązano do niezwłocznego przygotowania ZoR przy merytorycznym wsparciu ze strony Tomasza 

Sawukinasa. 

Andrzej Mielicki i Andrzej Szrubkowski relacjonując przebieg przygotowań do przeprowadzenia MŻMP i MŻPP 

wskazywali na brak odpowiednich regulacji wewnętrznych KŻM niezbędnych z uwagi na często występujące rozbieżności 

w interpretacji podstawowych założeń organizacyjnych, uzasadnianych dotychczasową, złą tradycją. Ustalono, że w 

trybie pilnym należy przygotować warunki do powstania ZoR MŻMP 2019 oraz ogłosić niezwłocznie ZoR MŻPP 2018. 

W dniu 17 lutego w Elblągu odbędzie się robocze spotkanie przedstawicieli regionów kaliningradzkiego, elbląskiego i 

pomorskiego z udziałem przedstawicieli organizatorów Pucharu Trzech Marszałków i Pucharu Mariny Gdańsk. Spotkanie 

ma na celu przygotowanie obrad Konferencji PBP planowanej w ostatnich dniach marca br. 
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