
 

1. DOJAZD DO USTKI 

By dotrzeć samochodem do Ustki polecamy dojechać do Słupska a następnie drogą 

wojewódzką 21 skierować się w stronę morza. Mocno odradzamy przejazd drogą numer 203 

biegnącą z zachodu! Ta droga jest obecnie remontowana.  

 

2. WJAZD DO PORTU 

Biuro regat, miejsce na przyczepy a także stanowiska postojowe dla 505 i FD znajdują się w 

porcie po zachodniej stronie miasta. By dojechać do portu należy się udać do końca drogą 

Westerplatte. Wjazd do portu ograniczony jest szlabanem.  

By go minąć należy: 

-   zadzwonić na numer telefonu podany przy szlabanie lub 

- przekazać organizatorom numery rejestracyjne samochodu (szlaban otwiera się 

automatycznie skanując tablice rejestracyjne), wysyłając informację z numerem na email: 

505wpolsce@gmail.com do poniedziałku 12.08.2019.  

 

3. PARKING DLA PRZYCZEP I SAMOCHODÓW 

Parking dla przyczep (wszystkie klasy) i samochodów zostanie wyznaczony na terenie portu. 

Uprzejmie prosimy do stosowania się do wytycznych organizatorów dotyczących parkowania 

samochodów i przyczep. 

 

4. BOAT PARK 

Katamarany: w terminie czwartek-niedziela miejscem dla katamaranów jest specjalnie 

wyznaczona strefa na plaży po wschodniej stronie miasta. Jeśli przyjedziecie wcześniej, jacht 

możecie postawić na terenie CSW Opty, lub innym miejscu wskazanym przez organizatorów.  

 

505&FD: Miejsce dla jachtów klasy 505 i FD znajduje się w porcie po pomiędzy slipem i kładką.  

 

5. ROZPAKOWANIE ŁODZI 

Do środy katamarany należy rozpakowywać w porcie by następnie od czwartku przepłynąć na 

plażę wschodnią.  

Od czwartku katamarany należy rozpakować po wschodniej stronie portu by następnie 

przewieźć przyczepy na stronę zachodnią.  

 

6. WC 

Toalety I prysznice dostępne będą dla zawodników w porcie po zachodniej stronie miasta.  

 

7. KŁADKA  

Wschodnia i zachodnia strona portu połączona jest zwodzoną kładką. Kładka jest czynna dla 

ruchu pieszego przez 20 min po każdej pełnej godzinie między 07:00 a 24:00.  

 

8. BEZPIECZEŃSTWO NA WODZIE 

Ze względu na ilość jednostek wycieczkowych i kutrów korzystających z portu w Ustce ruch na 

wodzie jest znaczący. Ponieważ pływamy po morzu, musimy przestrzegać praw i regulacji 

dotyczących ruchu statków i jachtów na morzu. Dotyczy to głównie pierwszeństwa przy 

wychodzeniu i wchodzeniu do portu. Wyjścia i wejścia do portu powinny być zgłaszane do 

Kapitanatu Portu: tel.59 814 44 30 lub VHF 12 

Kontakty alarmowe: 

Morska Stacja Ratownicza - Ustka: 505 050 979 lub 59 814 45 51 lub VHF 16 
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Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne - Gdynia: 505 050 971 lub 58 620 55 51 

WOPR: 601 100 100 

Zawodnicy są zobligowani do noszenia kamizelek asekuracyjnych na wodzie przez cały czas. 

 

9. SOCJAL 😊 

Codziennie od 15:00 na terenie Bunkrów Bluchera na zawodników będzie czekał ciepły posiłek 

regeneracyjny.  

W piątek 16.08 również na terenie Bunkrów odbędzie się grill integracyjny.  

W sobotę 17.08 wieczorem widzimy się na wschodniej plaży w Sferique Beach Bar. Zawodnicy 

otrzymają także darmowy wstęp na sobotnią Galę Stand-up w Dolinie Charlotty! 

W Dock Bar będą na zawodników czekały rabaty. 

 

10. KONTAKT 

 

Katamarany:  

Damian Wiercioch  

Tel: 601 060 434 

 

505&FD: 

Przemek Zagórski  

Tel: 691 808 668 

 

Sprawy techniczne: 

Dominik Schutta 

Tel: 602 525 487 

 

11. MAPKA 

 


