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 Regaty Planet Baltic Cup zadebiutowały na zachodniopomorskim wybrzeżu w 2016 roku. Podczas 
dwóch pierwszych edycji  gościliśmy 60 jednostek i ok. 150 żeglarzy.  
 
Partnerami regat są:  Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg, Marina Solna Kołobrzeg, Red Bull, G.Gerlach, 
DAD Sportswear, Hiveberg, Code Zero, Sea Line, Neptun, Sailor Port.  
Patronat imprezy: Prezydent Miasta Kołobrzeg, TVP 3 Szczecin, Żagle + Jachty motorowe,  
 
Trzecia edycja regat Planet Baltic Cup odbędzie się 20 i 21 maja. Czwarta w dniach 26-27 sierpnia.  
 
Regaty zostały wpisane do oficjalnego kalendarza Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku 
Żeglarskiego w klasie ORC (Zachodniopomorski Puchar Sezonu ORC).  
Oprócz jachtów startujących w ORC tradycyjnie na starcie spotkają się zawodnicy klasy Sigma Active oraz 
startujący według przelicznika NHC. Podczas III edycji będziemy gościć najmłodszych żeglarzy startujących 
w klasie Optimist. Wyścigi optymistów rozegrane zostaną w zależności od warunków na głównym akwenie 
regat lub wewnątrz kołobrzeskiego portu. 
Podczas regat zaplanowana jest prezentacja jachtu Albatros 4.30 ze stoczni DAS Yacht Center. 
 
W obu edycjach regaty rozpoczną się w piątek dniem treningowym. Oficjalna odprawa sterników odbędzie 
się w sobotę o godzinie 9:30. Start pierwszego biegu przewidziany jest na godzinę 11.00. Po zakończeniu 
biegów w sobotę, zawodnicy spotkają się na lądzie podczas imprezy integracyjnej w Marinie Solnej.  
Zakończenie regat planowane jest około godziny 14 w niedzielę.  
 
Terminy regat 2017: 
III edycja - 20 - 21. 05. 2017 (19.05 – oficjalny dzień treningowy) 
IV edycja - 26 - 27. 08. 2017 (25.08 – oficjalny dzień treningowy) 
 
Miejsce: Marina Solna Kołobrzeg, ul. Warzelnicza 1 
akwen regat: reda portu Kołobrzeg od wschodniej główki wejścia do portu do mola, w najbliższej możliwej 
odległości od plaży, teren Portu Kołobrzeg. 
 

Program regat: 
piątek 19.05. 2017 
Dzień treningowy klasy Sigma Active i Albatros - 1400 
Prezentacja jachtu Albatros 4.30 - 1600 
 
sobota 20. 05. 2017 - 1 dzień regat 
godz 0930 - rozpoczęcie regat, powitanie zawodników, odprawa sterników 
godz 1100 - pierwszy bieg 
godz 1500 - start ostatniego biegu 
godz 1800 - wspólna biesiada w Marinie 
 
niedziela 21. 05. 2017 - 2 dzień regat  
godz 0930 - rozpoczęcie dnia regatowego 
godz 1030 - pierwszy bieg 
godz 1400 - zakończenie regat, wręczenie nagród i pucharów 
 
Regaty, komentowane są z kołobrzeskiego molo, co podwyższa ich atrakcyjność dla mieszkańców 
i turystów obserwujących wyścigi.                                                                                      


