
Informacja o „ XVZimowych Regatach Barbórkowych” 

 
Tegoroczne ,  XV regaty odbędą się w dniu 12.12.2009  na jeziorze Pątnowskim , biuro 
organizacyjne: przystań klubu żeglarskiego KWB „KONIN” w Koninie-Pątnowie ul.Ślesińska 42. 
„ XIVZimowe Regaty Barbórkowe „ z racji tradycji odbędą się w formule imprezy turystyczno-
rekreacyjno-sportowej integrującej środowisko konińskich żeglarzy skupionych w lokalnych 
klubach oraz osób z całej Polski , którym nie straszna zima na jeziorach . Oczywiście zapraszamy 
żeglarzy oraz sympatyków żeglarstwa  z całej Polski na ostatnie regaty w roku . Nie na próżno 
Kuba Dworniczak powiedział „Zimowe Regaty Barbórkowe dowodem wariactwa konińskich 
żeglarzy” . Sprawia to , że element sportowej rywalizacji będzie na dalszym planie na rzecz 
propagowania żeglarstwa turystycznego.   Organizację regat wzięły na siebie trzy wiodące 
konińskie kluby żeglarskie: KŻ KWB „KONIN , KŻ „ENERGETYK” , KŻ „BRYZA” oraz  Klub 
Żeglarsko-Motorowy „Kaper” przy wsparciu lokalnych władz  samorządowych i Konińskiego 
Okręgowego Związku Żeglarskiego. 
 
Na uwagę zasługuje fakt , że XIII Zimowe Regaty Barbórkowe  w ramach ogłoszonego przez 
Komisje Śródlądową PZŻ konkursu „Błękitny Spinaker” w kategorii Turystyczne Regaty Roku 
2007 zajęły I miejsce. Wyróżnienie  zostało wręczone w Warszawie na targach „Wiatr i Woda” w 
marcu 2008 .  
 
W roku 2008 postanowiliśmy regaty  rozszerzyć o Żeglarski Turniej w Wolnym Paleniu Fajki przy 
współpracy z Konińskim Klubem Fajki . Jest to powrót do tradycji z 1999 roku gdzie regatom 
towarzyszył  Turniej Fajczarski . Stąd zgłosiliśmy do Komisji Żeglarstwa Śródlądowego PZŻ do 
konkursu „Błękitny Spinaker” w kategorii Impreza  Roku  jako Żeglarska Barbórka 2008 . Decyzją 
Kapituły otrzymaliśmy  nominację do w/w nagrody. Ze  względu na termin zgłoszeń do konkursu 
„Błękitny Spinaker” 2009 , gdzie wyróżnienia wręczane były na Targach w Poznaniu 07.11.2009  , 
a regaty odbywają się w grudniu , odstąpiliśmy od zgłoszenia imprezy do konkursu . Aktualnie 
turniej towarzyszący regatom wieńczy 10 lecie KKF. 
 
 
Tegoroczne regaty odbywają się pod patronatem KWB „KONIN” a najliczniejsza klasa w regatach  
walczy o Puchar Prezesa KWB „KONIN”S.A. Sławomira Mazurka. Na zwycięzcę turnieju 
fajczarskiego czeka Puchar Komandora KZ KWB Konin 
 
Zaprosiliśmy do współpracy „sąsiada , zza miedzy” P. Piotra Opasa ,  Prezesa firmy Glaspo, gdzie 
uzyskaliśmy pomoc  w postaci bezpłatnego użytkowania obiektu  , lokali na Żeglarski Turniej w 
Wolnym Paleniu Fajki oraz uroczystość zakończenie regat , koncert szant , płatne „catering” posiłki 
dla uczestników regat , cały dzień dostępna Tawerna oraz część hotelowa do  piątku do niedzieli .    
Przedstawiam szczegóły ustalone  z właścicielem obiektu : 
 
- parkingi bezpłatne dolny i górny dostępne  od 11.12.2009 godz. 14.00 do 13.12.2008 godz.14.00 
- parking dolny dla osób korzystających z noclegów w hotelu  GLASPO, górny dla pozostałych 
uczestników , zabezpieczamy ochronę parkingów. 
- istnieje możliwość skorzystania z części hotelowej obiektu GLASPO  
 12 pokoi   2 osobowych , Domek  6 osobowy   - cena 50,00 zł od osoby , bez śniadania . 
 rezerwacja Marek Berliński 505171 lub bezpośrednio P. Ilona Niemowna  661938009 
 w przypadku większego zainteresowania deklarujemy pomoc w rezerwacji noclegów 
- tawerna otwarta 11.12.2009 piątek od godz. 17.00 , sobota i niedziela otwarta od godz. 08.00 , 
 możliwość skorzystania z odpłatnych posiłków , napoi itd. 
- posiłki dla uczestników zgodnie z zawiadomieniem o regatach  
- turniej Wolnego palenia Fajki w sali małej 
- zakończenie , koncert szant sala duża 
 
 



 
Dodatkowo zwróciliśmy się z prośbą o sponsoring do władz lokalnych , konińskich przedsiębiorstw 
i przedsiębiorców. Oznacza to , że koszty związane z uczestnictwem tylko w części ponoszą osoby 
biorące udział w regatach.  
 
Zapraszam na stronę klubu  http://www.kzkwb.konin.pl oraz forum klubu gdzie będą umieszczane 
najświeższe informacje oraz najszybsze odpowiedzi na tematy związane z regatami. Koordynator 
regat Marek Berliński udzieli wszelkich informacji o regatach  tel. 505170251 e-mail 
metkomp@kn.onet.pl  
 
Kluby-współorganizatorzy , oczekuję … 
 
1.Od klubów , których członkowie biorą udział  w regatach , oczekujemy wsparcia finansowego 
załóg przy wpisowym  . 
2.Kluby – współorganizatorzy  ponoszą koszty uczestnictwa osób-członków klubu, 
oddelegowanych do organizacji regat w wysokości jak uczestnicy-czyli 30,00 zł. , również osób 
przez siebie  zaproszonych .  
3.Za uczestnictwo dziennikarzy z mediów , (Patronat medialny Radio Planeta , TV Konin , 
Przegląd Koniński ) ,  przedstawicieli sponsorów , sponsorów  – koszt zostanie wspólnie pokryty 
przez kluby-organizatorów  z wpływów na regaty. 
4.”Kibice” , wolni obserwatorzy  regat - inaczej osoby towarzyszące  , uczestnicy Żeglarskiego 
Turnieju w Wolnym Paleniu Fajki płacą  jak uczestnicy regat .  Ścisła kontrola : Identyfikatory  , 
talony na wyżywienie , Ochrona zawodowa , winny uchronić nas przed nieprzewidzianymi 
kosztami.  
5.Termin 12.12.2009  - termin rezerwowy 13.12.2009  
6.Lokalizacja :  Konin-Pątnów przystań KWB – biuro regat , akwen regat j. Pątnowskie .  
Zakończenie Centrum Rekreacyjno - Szkoleniowe „GLASPO”  
 
 

 
Odpłatnosci: 

Uczestnicy    30,00 zł. 
Osoby towarzyszące  30,00 zł. 
Organizatorzy, jak zawodnicy 30,00 zł.-płaci klub organizatora,współorganizatora 
VIP-y , goscie zaproszeni  30,00 zł.-płaci organ zapraszający 

 

http://www.kzkwb.konin.pl/

