
Regaty jachtów sterowanych radiem w klasach F5-10 – Puchar Polski i F5-E
Puchar Europy – Mikołajki, maj 2022.

Termin regat: 20 maj 2022 – 22maj 2022r.

Miejsce regat:      Mikołajki

Część I. Program regat.

Dzień pierwszy. 20 maja piątek. Puchar Polski F5-10. Jezioro Mikołajskie. Plaża Miejska i MOPR. 

Regaty rozgrywane będą w godzinach 10:00 – 13:00  oraz 14:30—18:00.

Dzień drugi. 21 maja sobota. Puchar Europy klasy F5-E. Jezioro Mikołajskie.  Plaża Miejska i MOPR.

10:00 Uroczyste otwarcie regat przez Pana Burmistrza Miasta Mikołajki honorowego Komandora 
Regat mgr. Piotra Jakubowskiego, przywitanie, omówienie instrukcji żeglugi, sprawy organizacyjne.

11:00 – 13:00 regaty klasy F5-E

13:00 – 14:00 przerwa na posiłek dla zawodników

14:00 – 18:00 regaty klasy F5-E

19:30 – do wieczora zaplanowano biesiadę przy ognisku.

Dzień trzeci. 22 maja niedziela. Puchar Europy klasy F5-E. Jezioro Mikołajskie Plaża Miejska i MOPR.

10:00 – 13:00 regaty klasy F5-E

13:00 – 14:30 posiłek dla zawodników

14:30 uroczyste podsumowanie wyników, wręczenie pucharów i dyplomów przez Pana Burmistrza 
Miasta Mikołajki honorowego Komandora Regat mgr. Piotra Jakubowskiego przy aktywnym 
uczestnictwie Sędziów Głównych Jerzego Kordowieckiego i Jana Milewskiego.

16:00 Zamknięcie imprezy.                                                                                                                    

Zgłoszenia, zakwaterowanie, rezerwacje,  osoby do kontaktu omówione są w części II. Sprawy 
organizacyjne.

 

https://goo.gl/maps/yZt4zaSGGzJ7iDch9


Część II Sprawy organizacyjne.

Zgłoszenia, rezerwacje, zakwaterowanie, kontakt.

Poniższy informator został utworzony w końcowych dniach lutego i zawiera nie zawiera 
wszystkich informacji, ponieważ jeszcze trwają ustalenia (głównie ze sponsorami).  Poinformuję 
najdalej do 10 maja o rezultatach tych ustaleń. Te informacje , które zawarte są w tej publikacji w 
zupełności wystarczą na zaplanowani i przeprowadzenie regat jachtów sterowanych radiem w 
dniach 20-22 maja 2022r. w Mikołajkach w klasach F5-10 oraz F5-E. 

Miasto Mikołajki to mekka polskiego żeglarstwa śródlądowego. Sceneria , zaplecze, miejsca 
dla publiczności etc. są wspaniałe i udział w tej imprezie z całą pewnością pozostawi przyjemne 
wspomnienia. Urząd Miasta i Gminy Mikołajki na czele z Burmistrzem Panem mgr Piotrem 
Jakubowskim udzielił nam daleko idącego wsparcia zarówno organizacyjnego jak i materialnego. Do 
organizacji regat zarezerwowana została cała plaża miejska wraz z pomostem, akwenem, 
sanitariatami oraz trawnikami, na których  (pod warunkiem ich zachowania w stanie nienaruszonym) 
będziemy mogli wjechać samochodami. Teren plaży po sąsiedzku graniczy ze stacją Mazurskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i to MOPR dba o plażę i odda nam do dyspozycji również swój
teren. Obszar postoju będzie wyznaczony taśmami, które jednocześnie będą stanowić granicę dla 
widzów.  Jest tu też drugi pomost. Akwen jest wolny od roślin o głębokości ok. 8-12m. Od 
południowej strony obszaru regat znajduje się pięciogwiazdkowy Hotel Mikołajki, od wschodu w 
odległości ok. 100m jest główny deptak spacerowy Mikołajek, a 50m od północy znajduje się wysoka 
kładka dla pieszych. Jeżeli dodamy do tego teren samej plaży z pomostami, to widać, że nasze regaty 
będą mogli oglądać widzowie, którzy przybędą do Mikołajek. Miejscowe publikatory zamieszczą 
informacje o regatach na swoich łamach czyniąc z nich rzadką atrakcję, a końcówka maja i weekend 
sprawia, że Mikołajki są pełne turystów. UMiG Mikołajki wierząc, że nasze regaty są bardzo 
atrakcyjne jest gotowe wpisać nasze regaty w stały kalendarz imprez. Podstawą do oceny będzie 
frekwencja z nasze strony.

Sponsorzy i firmy wspierające (będą uzupełniane – pracujemy nad tym)

 Urząd Miasta i Gminy Mikołajki  https://mikolajki.eu/
 Hotel Mikołajki  https://www.hotelmikolajki.pl/
 Stacja Ratownicza Mazurskiego MOPR w Mikołajkach 

http://www.mopr.com.pl/mazurskie-wopr-bazy-i-ratownicy-mikolajki.html
 Marinabajana, MaSens (To firmy wspierające, których są strony aktualnie w 

przebudowie. Linki zamieszczę jak prace nad stronami zostaną zakończone) 
 …

http://www.mopr.com.pl/mazurskie-wopr-bazy-i-ratownicy-mikolajki.html
https://www.hotelmikolajki.pl/
https://mikolajki.eu/


Rezerwacje noclegów i zgłoszenia.

Uczestnicy oraz osoby towarzyszące będą zakwaterowane w trzech ośrodkach. Ze względu na
fakt, że jest to bardzo atrakcyjny czas i rejon decyzję o rezerwacji trzeba podjąć do dnia 5 maja 2022. 
Po tym terminie wszystkie nie zajęte miejsca trafią do wolnej sprzedaży a osoby chcące uczestniczyć 
w regatach będą musieli znaleźć sobie zakwaterowanie na wolnym rynku. Ośrodki zgodziły się na 
wstępną rezerwację z zastrzeżeniem, że miejsca w pokojach będą zapełniane przez osoby zgłaszające 
się na zasadzie dokładania do pokoju następnej osoby w kolejności rezerwowania. Jeżeli zgłaszającym
będzie grupka osób, która stanowić będzie  obsadzie dwu czy trzyosobowego pokoju to proszę to 
uzgodnić telefonicznie z wybranym przez siebie ośrodkiem i wtedy oczywiście umówiona grupka 
otrzyma „swój” pokój. Rezerwacja zostanie przyjęta po wpłynięciu zapłaty za miejsce. Ze względu na 
prestiż imprezy, zaangażowanie władz lokalnych to dla uczestników regat udzielono we wszystkich 
miejscach noclegowych poważnej bonifikaty. Hasłem uruchamiającym owe bonifikaty jest słowo: 
MODELE. Ośrodki są w pięknie położonych miejscach, pokoje są klimatyzowane, parking jest w cenie 
pokoju. Wyżywienie we własnym zakresie a jednym z warunków obniżenia cen jest też fakt, że w 
pomieszczeniach używanych przez uczestników sami zadbamy o porządek. Cena za pierwszy nocleg 
dla jednej osoby wynosi 200pln natomiast drugi nocleg otrzymujemy gratis. W ośrodku 
„MarinaBajana” przewidujemy możliwość połączenia tygodniowego urlopu dla rodziny czy znajomych
oraz treningu na modelach na mazurskich wodach jeziora Tałty. W przypadku większej ilości chętnych
niż pomieści „Marinabajana” proszę o kontakt na podany numer telefonu. Taką informację proszę 
również podać przed 5 maja. 

OŚRODKI:

1. http://willa-ata.pl/   . To miejsce oddalone od miejsca regat o ok. 180m. w Mikołajkach. 
Pokoje dwu-trzyosobowe, klimatyzowane, ogród nad wodą z wiatą ogniskową, 
trawnikiem do rekreacji, pomost nad wodą nadający się też świetnie do przećwiczenia 
modeli. Szczegóły na stronie. Adres strony w pierwszym akapicie tego punktu. W czasie 
regat tu będzie przycumowana nasza motorówka asekuracyjna.

2. https://czaplastaresady.pl/   . To miejsce oddalone od miejsca regat o 4km w 
miejscowości Stare Sady. To piękne miejsce zostało zbudowane rok temu z 
malowniczym widokiem na Jez. Tałty. Pokoje dwu i trzyosobowe, klimatyzowane, 
wiata glilowa, taras wypoczynkowy. Adres strony ośrodka „Czapla” w pierwszym 
akapicie tego punktu. Dojazd bardzo dobry.

3. https://bajana.pl/   . To miejsce oddalone od miejsca regat o 4km w niedalekim 
sąsiedztwie ośrodka „Czapla” (opis w p.2).  Ośrodek położony nad jez. Tałty składa się
z trzech czteroosobowych domków i wiaty tawernowej z otwartym ogniem. Ośrodek 
ma swój port z pomostem. I tu niespodzianka: na tydzień przed planowanymi 
regatami na jeziorze zostanie ustawiony tor treningowy, gdzie będziemy mogli sobie 
żeglować modelami. Na ten czas port i pomost będzie nieczynny dla innych jednostek
i użytkowników. Do dyspozycji będzie motorówka na wypadek gdyby model wybrał 
„wolność’, oraz gdy trzeba będzie zmienić ustawienie bojek. Ośrodek „Bajana” jest 
oddalony od ośrodka Czapla ok. 150m stąd w przypadku większej liczby osób, które 
regaty chcą połączyć z urlopem, będzie można zakwaterować się w „CZAPLI” a na 

https://bajana.pl/
https://czaplastaresady.pl/
http://willa-ata.pl/


pływanie modelami i grila zajść do „Bajany”. Dojazd bardzo dobry. W nawigacji proszę
wpisać „marinabajana”.

Rezerwacje, informacje kontakt.

Warunkiem koniecznym jest dokonanie rezerwacji w jednym z trzech zaproponowanych 
ośrodków najpóźniej do 5 maja 2022r. Oczywiście im wcześniej tym lepiej. Jeżeli będzie więcej 
chętnych niż jest miejsc, to lepiej to wiedzieć wcześniej. Są możliwości, a czy uda się wynegocjować 
dobre warunki czy nie, to zależy głównie od czasu przed imprezą. Im bliżej tym drożej. Każdy 
rezerwuje sobie sam bądź jako grupa osób po uprzednim kontakcie telefonicznym z wybranym i 
zaproponowanym ośrodkiem. Numery kont na stronie internetowej wybranego ośrodka. Wpłata za 
noclegi uruchamia rezerwację. Proszę pamiętać o haśle „MODELE”.  Po dokonaniu rezerwacji proszę 
o wysłanie informacji do organizatora (najlepiej e-mail, lub sms ewentualnie telefonicznie)

KONTAKT z organizatorem.

Wojciech Drewniak 

Stare Sady 6c ; 11-730 Mikołajki

tel: 513 153 023    e-mail: wojtek@neo.pl 

Inne ważne informacje.

Proszę o przesłanie informacji z podaniem: imię nazwisko, kontakt, ilość osób 
towarzyszących (nie ma ograniczeń), wybrane przez Ciebie miejsce noclegowe, czas 
przyjazdu do Mikołajek czy Starych Sadów. Jeżeli ktoś ma już zakwaterowanie (kamper, jacht 
rekreacyjny czy inne) to również proszę o informację i takim fakcie. Te dane są potrzebne, 
ponieważ trwają jeszcze negocjacje dotyczące imprez towarzyszących (jak np.: ognisko, 
basen itp.) a trudno starać się o takie  atrakcje nie wiedząc dla kogo. Głównie od naszej 
frekwencji zależeć będzie jakość całej imprezy. Mazury są piękne a lokalne instytucje są dla 
nas bardzo przyjaźnie nastawione. Sport, w który mamy zaszczyt się angażować jest piękny, 
widowiskowy, szlachetny i elitarny. W Mikołajkach mamy okazję się pokazać. Będzie ekipa 
filmowa (zdjęcia z drona i łodzi), możliwe jest wizyta ogólnopolskiego radia i znanej stacji 
telewizyjnej. Głównymi „aktorami” jesteśmy my modelarze. Proszę o niezawodne przybycie. 

Ten informator będzie uzupełniany o informacje, które będą do nas napływać. Proszę go 
jeszcze nie drukować.  Szczegóły imprez towarzyszących oraz inne ważne informacje są 
jeszcze w trakcie dogrywania stąd na tą część info należy cierpliwie poczekać.

W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić na podany numer. Czynny od 6:00 do 23:00.

Wojciech Drewniak

POL74.

Tel:  513-153-023

mailto:wojtek@neo.pl

